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RESUMO
Dal Comune, Mariane. Biomassa em Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss e indução de
fluorescência da clorofila a.
A conservação da biodiversidade é uma questão prioritária. Nas últimas décadas, a
extração intensa de espécies não–madeireiras tem resultado em uma perda da
diversidade biológica. A ampliação do mercado de plantas medicinais, baseado quase
que unicamente no extrativismo, vem contribuindo para a diminuição das espécies, por
isso é necessário procurar soluções e informações fisiológicas para um manejo
sustentável. A espécie Maytenus ilicifolia é conhecida popularmente como espinheirasanta e é nativa da região Sul do país, muito utilizada na área de farmacologia sendo
pouco relacionada a aspectos de manejo. Por este motivo esse trabalho teve como
objetivo analisar a indução de fluorescência da clorofila a e avaliar a produção de
biomassa, comparando-a com a técnica não destrutiva de amostragem aleatória de
ramos para obter mais informações da espécie e assim proporcionar um plano de
manejo ecológico.
Palavras-chave: fluorescência da clorofila a; biomassa; amostragem aleatória de
ramos; manejo ecológico.
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ABSTRACT
Dal Comune, Mariane. Biomass in Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss and fluorescence
induction of chlorophyll a.

Biodiversity conservation is a priority issue in recent decades. The intense extraction of
non-timber species has resulted in a loss of biological diversity.The expansion of the
medicinal plant market based almost solely on the extraction, has contributed to the
decline of the species, so it is necessary to seek solutions and physiological information
for sustainable management.The Maytenus ilicifolia species is popularly known as
espinheira-santa and is native to the south of the country, widely used in pharmacology
field being somewhat related to management aspects. Therefore, this study aimed to
analyze the fluorescence induction of chlorophyll a and evaluate biomass production,
comparing it to the non-destructive technique of random sampling branches for more
information on the species and thus provide an ecological management plan.

Keywords: fluorescence chlorophyll a; biomass; random sampling branches; ecological
management.
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1. INTRODUÇÃO
A espécie Maytenus ilicifolia pertence à família Celastraceae e é nativa da região
Sul do Brasil (NEGRI, 2007). As espécies nativas, além de contribuírem para a
preservação da flora local, também são capazes de reforçar identidades regionais
(HEIDEN et al., 2006).
A espécie ocorre especialmente no sub-bosque de remanescentes de Floresta
Ombrófila Mista e na Floresta Ombrófila Densa(KLEIN, 1968; TABARELLI et al.,
1993). Populações de M.ilicifolia ocorrem frequentemente em ambientes com restrições
edáficas, tais como matas ciliares, agrupamentos arbóreos em campos e afloramentos de
rochas (KLEIN, 1968; ITC, 1985; CERVI et al., 1989).
M.ilicifolia é uma planta medicinal e conhecida popularmente como “espinheirasanta” (BRASIL, 2011), com propriedades comprovadas em tratamentos como
adstringente, analgésica, anti-úlcera, cicatrizante e contraceptiva (ALONSO, 1998).
A maior parte dos estudos sobre a espécie restringe-se às áreas de farmacologia
e farmacoquímica, pouco se relacionando com aspectos ecológicos e de manejo. Esse
fato é de grande relevância, já que se trata de uma espécie cuja produção de
fitoterápicos ainda depende, em grande parte, do extrativismo de populações nativas,
com alta diversidade ambiental e genética (RADOMSKI e SCHEFFER, 2004). Por isso,
a necessidade de opções de manejo e para que este manejo seja sustentável, deve ser
economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo (KAGEYAMA,
2000).
O desenvolvimento do mercado de plantas medicinais, completamente
dissociada de sistemas adequados de cultivo para fornecimento da matéria-prima, vem
causando destruição de espécies em ambientes naturais, contribuindo para a redução da
biodiversidade (MING et al., 2003).
O entendimento dos fatores que influenciam as respostas fisiológicas do cultivo
de M.ilicifolia pode ajudar no planejamento e localização do estabelecimento da cultura,
na seleção de genótipos, bem como na escolha do manejo adequado para determinada
área. Além disso, a obtenção de dados sobre a capacidade fotossintética das plantas é
uma importante ferramenta para modelos baseados em processos que necessitam de
informações fisiológicas para a predição do crescimento e uso da água de diferentes
genótipos (OTTO, M.S.G. et al., 2013).
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A obtenção da espinheira-santa com a coleta indiscriminada de grandes
quantidades de folhas, sem qualquer critério técnico, além de depredar o patrimônio
genético vegetal, coloca a espécie em risco de extinção. A diminuição da oferta da
espinheira-santa ocasionou fraude na comercialização da planta, sendo a espécie
Sorocea bomplandii Bailon a principal “substituta”, uma planta que não possui estudos
que comprovem o uso para a saúde (COULAUD-CUNHA et al., 2005).
Desta forma, o manejo de plantas medicinais nativas aparece como uma
alternativa capaz de promover um aumento na renda dos produtores, ao mesmo tempo
em que pode representar uma opção viável de conservação do ambiente natural, assim
como o resgate e a difusão do conhecimento tradicional em torno da prática terapêutica
com base nos recursos naturais (STEENBOCK, 2003).
Justificando assim a importância deste trabalho que visou ampliar os
conhecimentos acerca da fisiologia de M. ilicifolia por meio da análise da fluorescência
da clorofila a. Pretende-se ainda analisar a biomassa confrontada com as estimativas de
biomassa de folhas determinadas pelo método de amostragem aleatória de ramos, um
método não destrutivo, com vistas à melhoria no manejo ecológico sustentável em áreas
de cultivo.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral:
Este trabalho teve por objetivo analisar a eficiência da amostragem aleatória de
ramos para quantificar a biomassa vegetal de Maytenus ilicifolia. A pesquisa visou
ainda ampliar os conhecimentos acerca da fisiologia da espécie, utilizando à
fluorescência da clorofila a para caracterizar diferenças de estádio de desenvolvimento e
de luminosidade.
2.2. Objetivos Específicos:
•

Comparar as estimativas da amostragem probabilística de ramos com a produção

de biomassa vegetal em Maytenus ilicifolia;
•

Avaliar o emprego da fluorescência da clorofila a na caracterização fisiológica

de indivíduos de M. ilicifolia com diferentes idades;
•

Avaliar o emprego da fluorescência da clorofila a na caracterização fisiológica

de indivíduos de M. ilicifolia com diferentes níveis de luminosidade;
•

Associar à análise da fluorescência da clorofila a ao teor de pigmentos e

densidade estomática na caracterização adaptativa de M.ilicifolia em diferentes idades e
distintos níveis de sombreamento.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. Floresta Ombrófila Mista (FOM)
A Floresta Ombrófila Mista (FOM) está inserida na área de domínio da Mata
Atlântica, com ocorrência no planalto meridional brasileiro, com disjunções na Região
Sudeste e em países vizinhos (Paraguai e Argentina) (RODERJAN et al., 2002).
A FOM ocorre intercaladamente com áreas savânicas e estépicas, originando um
sistema em mosaico que caracteriza grande parte da paisagem da região Sul do país
(AUBREVILLE, 1949; KLEIN, 1960; 1984; HUECK, 1972; BACKES, 2001). É uma
unidade

fitoecológica

pertencente

ao

bioma

Mata

Atlântica

que

ocorre

excepcionalmente no planalto meridional brasileiro, local do “clímax climático” desta
formação florestal (IBGE, 2012).
A FOM constitui um ecossistema regional complexo e variável, com algumas
espécies endêmicas para essa tipologia florestal. É uma floresta tipicamente dominada
pelo pinheiro (Araucaria angustifolia), que responde por mais de 40% dos indivíduos
arbóreos da formação, bem superior às demais espécies componentes dessa associação
(MEDEIROS, 2006).
No Brasil, a FOM ocupava originalmente uma área de cerca de 200.000 km².
Desse total, cerca de 40% desta fitofisionomia ocorria no estado do Paraná, 31% em
Santa Catarina, 25% no Rio Grande do Sul e em manchas esparsas no sul de São Paulo
(3%), adentrando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%), incluindo-se ainda
pequenos remanescentes no extremo nordeste da Argentina, na província de Missiones e
na região leste do Paraguai, no departamento de Alto Paraná (SAWCZUK et al., 2012).
Os fatores responsáveis pela intensa redução da área de distribuição estão
relacionados à ocupação agrícola, o extrativismo vegetal e a instalação de
empreendimentos agropecuários, associados à ausência de práticas adequadas e
orientadas para o uso sustentável do solo (LEITE e KLEIN, 1990).
O desmatamento, nesse período, reduziu a área de floresta paranaense a
fragmentos esparsos, os quais geralmente encontram-se alterados e, por consequência,
empobrecidos em sua composição florística original. Apesar disso, devem ser
considerados como valiosos recursos naturais renováveis, passíveis de utilização tanto
pelas presentes como pelas futuras gerações (FUPEF-CNPQ, 2001).
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3.2.Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss
O gênero Maytenus possui cerca de 200 espécies tropicais. Dentre estas, 76
espécies e 14 variedades são encontradas no Brasil, principalmente na região Sul
(NEGRI, 2007).A espécie Maytenus ilicifolia, conhecida popularmente como
espinheira-santa, é uma espécie arbórea nativa da região Sul do Brasil (CARVALHOOKANO, 1992). Seu nome popular deve-se ao fato de suas folhas possuírem bordas
com espinhos e por possuir propriedades medicinais (MAGALHÃES, 2002).
A espécie apresenta caráter medicinal consagrado por comunidades indígenas e
rurais da sua área de ocorrência, como analgésica, anti-úlcera, anti-tumor, afrodisíaca,
contraceptiva e cicatrizante (SIMÕES et al., 1988, ALONSO, 1998). Por este motivo a
maior parte dos estudos sobre a espécie restringe-se às áreas de farmacologia e
farmacoquímica, pouco se relacionando com aspectos ecológicos e de manejo. Esse
fato é muito importante, já que se trata de uma espécie cuja produção de fitoterápicos
ainda depende, em grande parte, do extrativismo de populações nativas, com alta
diversidade ambiental e genética (RADOMSKI e SCHEFFER, 2004).
A espinheira-santa tem sua obtenção para fins comerciais a partir do
extrativismo ou de plantas cultivadas, das quais são coletados os ramos e as folhas do
terço superior em podas anuais (CIRIO et al., 2003). Segundo Batalha e colaboradores
(2002) a espécie está ameaçada de extinção no Brasil, por ser explorada em regime
basicamente extrativista.
Os produtos florestais não - madeireiros são essenciais para a subsistência de
algumas comunidades rurais de agricultores familiares e de povos tradicionais.
Pesquisas têm demonstrado mais de 200 espécies nativas da Floresta com Araucária
como uma opção importante para uso local e para a obtenção de matéria prima para
usos medicinais, artesanais, alimentícios, entre outros (VIEIRA et al., 2002;
STEENBOCK, 2000; MAZZA et al., 2000; MAZZA et al. 1998). Assim, M. ilicifolia se
destaca devido ao seu uso medicinal tradicional e, também, à ação, comprovada
cientificamente, no tratamento de doenças do trato digestivo (VIEIRA et al., 2002;
STEENBOCK, 2000; MAZZA et al., 2000; ALONSO, 1998; MAZZA et al., 1998;
CARLINI, 1988).
A importância econômica dos produtos florestais não - madeireiros é pouco
documentada e pouca informação existe sobre a ecologia, o uso, a conservação e o
manejo, mesmo para as espécies mais utilizadas (SHANLEY et al., 2002).
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No Paraná, o cultivo da espinheira-santa, ainda em pequena escala, é praticado
por produtores que vêm testando, empiricamente, espaçamentos e formas de manejo. A
tendência é de ampliação das áreas de cultivo, uma vez que a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária exige que o fabricante de fitoterápicos, para registro de seus
produtos, comprove estar adquirindo matéria-prima de fornecedores em conformidade
com a legislação ambiental (BRASIL, 1985). A comercialização da espinheira-santa,
geralmente realizada pelo proprietário do secador, é feita em grandes quantidades para
intermediários, atacadistas, indústrias de primeira transformação ou de fitoterápicos e
estima-se que o volume de plantas comercializado como espinheira-santa no Brasil seja
de 160 toneladas/ano (SCHEFFER et al., 2001).
M.ilicifolia é uma árvore perenifólia, espécie secundária inicial (SILVA e
SOARES,2002) secundária tardia (PEIXOTO et al., 2004) é ramificada desde a base,
medindo até cerca de cinco metros de altura. Apresenta ramos glabros; estípulas
inconspícuas; folhas congestas, coriáceas, glabras, com nervuras proeminentes na face
abaxial, forma elíptica ou estreitamente elíptica, base aguda a obtusa, ápice agudo a
obtuso, mucronado ou aristado. A margem das folhas pode se apresentar inteira ou com
espinhos em número de um a vários, distribuídos regular ou irregularmente no bordo,
geralmente concentrados na metade apical de um ou de ambos os semi-limbos.
Apresenta inflorescências em fascículos multifloros e frutos do tipo cápsula, bivalvar,
orbicular (CARVALHO-OKANO, 1992).
A espécie apresenta flores monóclinas; no entanto, possivelmente estas
apresentem comportamento funcional de flores díclinas (CARVALHO-OKANO, 1992;
SCHEFFER, 2001).Os frutos produzidos a partir dessas flores são numerosos e não
apresenta vestígios do perianto na parte apical (CARVALHO-OKANO, 1992),
conforme Figura 1.
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Figura 1.Folhas (A), fruto (B) e flores (C) da espécieMaytenus ilicifoliaMart. Ex
Reiss.Fonte: Paulo Schwirkowski.
O florescimento de M. ilicifolia começa no início da primavera e permanece
durante o verão (SCHEFFER, 2001). A frutificação ocorre nos meses de novembro,
dezembro e janeiro (CARVALHO-OKANO, 1992; SCHEFFER, ARAUJO, 1998).
Scheffer e Araujo (1998) observaram a ocorrência de frutos somente em árvores que
recebem insolação direta durante pelo menos parte do dia. Segundo estes autores,
mesmo recebendo luz direta, nem todos os indivíduos da população frutificam no
mesmo ano.
A espécie deve ser cultivada preferencialmente à sombra, o não seguimento
dessa prática pode resultar em alterações fitoquímicas severas na planta (RADOMSKI;
WISNIEWSKI, 1998).
As pequenas áreas ocupadas por populações da espécie e sua aparente
associação com ambientes de restrição edáfica, bem como a forte ameaça de eliminação
dos remanescentes florestais na sua área de ocorrência, provavelmente são fatores que
promovem sua classificação como espécie rara e ameaçada de extinção no estado do
Paraná (SEMA/GTZ, 1995).
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3.3. Luz e fluorescência da clorofila a
O estudo da luminosidade e sua relação com a fotossíntese é fundamental para a
avaliação do potencial das espécies arbóreas em áreas de vegetação, pois a
disponibilidade de luz constitui um dos fatores críticos para o seu desenvolvimento. O
crescimento e a adaptação da planta a diferentes ambientes relacionam-se a sua
eficiência reprodutiva, que está associada, entre outros fatores, aos teores de clorofila
foliar (ALMEIDA et al., 2004).
Dentre os pigmentos fotossintéticos, podemos citar as clorofilas a e b, as
xantofilas e os carotenoides. Cada pigmento possui uma faixa de absorção ótima. No
caso da clorofila, que apresenta coloração verde, os fótons de luz absorvidos mais
eficientemente são os de comprimento de onda nas bandas do azul e do vermelho, não
absorvendo quase nada na banda do verde, pois tal comprimento de onda é refletido
gerando a cor verde característica. Já os carotenoides absorvem a luz mais
eficientemente nas bandas do azul e verde, refletindo a cor alaranjada (NOBEL, 1991).
Entre os diversos componentes do ambiente a luz é primordial para o
crescimento das plantas, não só por fornecer energia para a fotossíntese, mas também
por fornecer sinais que regulam seu desenvolvimento por meio de receptores de luz
sensíveis a diferentes intensidades, qualidade espectral e estado de polarização. Dessa
forma, modificações nos níveis de luminosidade, aos quais a espécie está adaptada,
podem condicionar diferentes respostas fisiológicas em suas características anatômicas,
bioquímicas e de crescimento (ATROCH et al., 2001).
Em relação à luminosidade, vários estudos sobre o crescimento de árvores
nativas são realizados para o conhecimento da resposta de diversas espécies submetidas
a diferentes condições de luminosidade. Árvores nativas apresentam geralmente grande
diversidade de respostas à luminosidade, principalmente quanto ao desenvolvimento
vegetativo da parte aérea e a sobrevivência de mudas (SCALON e ALVARENGA,
1993). Algumas espécies possuem sementes que necessitam de pouca luz para germinar,
enquanto outras precisam de períodos alternativos de luz e escuridão e outras, ainda
podem ter sua germinação inibida pela luz (WHATLEY e WHATLEY, 1982).A luz é
um fator ambiental crítico para o desenvolvimento reprodutivo (BERNIER e
PÉRILLEUX, 2005).
O aumento de luz proporciona aumento na espessura da folha, na massa foliar
específica, no desenvolvimento da epiderme e do parênquima e no número total de
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células na folha (MILANEZ, 1951). De acordo com Schluter et al. (2003) plantas que
crescem à sombra tem diferenciação na organização das células do mesofilo, quando
comparadas a plantas que recebem maior irradiação.
A alta luminosidade refletena resposta do sistema fotossintético, para evitar a
super excitação dos centros de reação da clorofila nos cloroplastos, processo conhecido
como fotoinibição (BARBER e ANDERSON, 1992). Segundo Berry et al. (1980) a
fotoinibição implica uma diminuição do rendimento quântico da fotossíntese,
acompanhada as mudanças nas atividades do fotossistema II (PSII), sendo detectadas
alterações nas emissões da fluorescência da clorofila a.
A fotossíntese ocupa uma posição central na biossíntese de carboidratos nas
plantas, proporcionando uma ligação entre o metabolismo interno da planta e o
ambiente externo. Parte da energia luminosa absorvida pelos pigmentos cloroplastídicos
da folha durante a fotossíntese é emitida como fluorescência (GLYNN et al., 2003).
A análise de fluorescência da clorofilaa tem sido amplamente aplicado em
estudos fisiológicos e ecofisiológicos, pois pode indicar como as plantas respondem ao
estresse ambiental (DEMMING-ADAMS et al., 2012).
De acordo com Brestic e Zivcak (2012) a análise da fluorescência de clorofila a
é um método não invasivo, altamente sensível e simples.O uso de variáveis da
fluorescência da clorofila aé uma técnica que permite ampliar os estudos dos processos
fotoquímicos e não fotoquímicos que ocorrem na membrana dos tilacoides, além de
possibilitar o conhecimento de características relacionadas à capacidade de absorção e
transferência da energia luminosa na cadeia de transporte de elétrons (KRAUSE e
WEIS, 1991).
O sinal da fluorescência possui níveis característicos, que refletem a condição
fisiológica da planta naquele momento, em relação ao seu próprio metabolismo e deste
com o ambiente (RIBEIRO et al., 2004; BAKER, 2008). Considerando que a
fluorescência da clorofila a permite inferir sobre a capacidade de uma planta para
tolerar tensões ambientais e na medida em que essas tensões danificaram o aparelho
fotossintético (MAXWELL e JOHNSON, 2000).
Em geral, são cinco principais parâmetros independentes da fluorescência da
clorofila que são obtidos de um registro de cinética lenta com as folhas adaptadas ao
escuro por pelo menos 20 minutos (FM, F0, FM’, F, F0’) Os parâmetros de fluorescência
obtidos em experimentos com as folhas adaptadas à luz, são representados com o
símbolo apóstrofe (‘), como observado na figura 2. Esta diferenciação é frequentemente
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utilizada para distinguir quando estes parâmetros são obtidos em plantas com folhas
adaptadas ao claro ou ao escuro (BAKER e ROSENQVIST, 2004; MAXWELL e
JHONSON, 2000).

Figura 2.Perfil da fluorescência da clorofila utilizando o método de pulsos de saturação
com análise de dissipação de energia. ML: luz de medição; SP: pulso de saturação; AL:
luz actínica; FR: luz vermelho distante. Fonte: Brestic e Zivcak, 2012.
Segundo Kuckenberg et al. (2009) os valores dos parâmetros derivados a partir
da análise da cinética lenta, podem ser utilizado para investigarrespostas fotossintéticas
ligadas a condições ambientais adversas e também avaliarinfluências do estresse sobre
plantas. A utilização de medições da fluorescência da clorofila a possibilita detectar o
impacto de fatores de estresse antes que os sintomas (por exemplo, morfológicas,
murchidão,necrose e clorose) tornem-se visíveis ou mesmo antes que as mudanças no
conteúdo de clorofila seja evidente (TSIMILLI-MICHAEL e STRASSER, 2008).
A iluminação de uma amostra fotossintética adaptada ao escuro permite a
análise da fluorescência da clorofila através da curva de indução rápida (OJIPtransitória). Características da curva fornecem informações sobre a estrutura e função do
aparelho fotossintético (KALAJI e LOBODA, 2009). O teste OJIP é baseado na teoria
do "fluxo de energia" através das membranas dos tilacoides (STRASSER et al., 2000).
A análise OJIP é uma ferramenta para determinar as correlações entre a estrutura
e as funções do aparelho fotossintético, que é útil na avaliação da vitalidade de plantas
(ZUSHI et al., 2012). A figura 3 demonstra o perfil de uma curva normal do teste OJIP.
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Figura 3. Curva OJIP de uma folha verde saudável e a expansão da fase de rápida
ascensão à curva OJIP exponencial.
A análise da curva de OJIP dá origem a diferentes parâmetros para o estado
escuro adaptado dos sistemas fotossintéticos (STRASSER et al., 2004;.STIRBET e
GOVINDJEE, 2011).
Os resultados do teste permitem o cálculo de indicadores, por exemplo:
rendimentos quânticos e fluxos de energia (STRASSER et al., 2004), utilizados para a
avaliação da função PSII o teste OJIP permite analisar o impacto de vários fatores de
estresse sobre o processo de fotossíntese podendo ser avaliada em uma escala de tempo
da ordem de milissegundos (SRIVASTAVA et al., 1999; STRASSER et al., 1999).
Medidas da fluorescência da clorofila têm-se apresentado como uma importante
técnica em estudos fisiológicos de plantas. O rendimento da fluorescência da clorofila a
revela o nível de excitação da energia no sistema de pigmentos que dirige a fotossíntese
(DURÃES et al., 2003).
3.4. Pigmentos
Os teores de clorofila e carotenoides nas folhas são utilizados para estimar o
potencial fotossintético das plantas, pela sua ligação direta com a absorção e
transferência de energia luminosa e ao crescimento e a adaptação a diversos ambientes.
Uma planta com alto teor de clorofila é capaz de atingir taxas fotossintéticas mais altas,
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pelo seu valor potencial de captação de “quanta” na unidade de tempo (PORRA et al.,
2002).
A clorofila é um pigmento relacionado com o potencial da atividade
fotossintética e assim como o estado nutricional das plantas, está na maioria das vezes
associando com a qualidade e quantidade de clorofila (ZOTARELLI et al., 2003).
As clorofilas a e b, além dos carotenoides, são pigmentos importantes das
reações luminosas. Sendo assim, a determinação do conteúdo de clorofilas foliares e
conhecimento de como eles variam entre espécies é um atributo de interesse dos
ecofisiologistas e dos produtores rurais (BACARIN e MOSQUIM, 2002).
Segundo Larcher (2004) a pigmentação foliar pode ser diretamente relacionada
ao estresse fisiológico, ocorrendo aumento na concentração de carotenóides e
diminuição na de clorofilas nas situações de estresse e no período da senescência foliar
limitando o potencial fotossintético e a produção primária.
Carotenoides e clorofila são os pigmentos orgânicos mais comuns na natureza.
Estruturalmente estas substâncias estão incluídas na classe de terpenos, os quais podem
conter várias quantidades de ligações e substituintes conjugados (BRITTON, 2004). Os
carotenóides apresentam um papel importante no complexo coletor de luz e na proteção
dos fotossistemas à luz. Vários estudos têm mostrado que estes compostos protegem o
aparato fotossintético contra danos fotooxidativos, por meio de interconversões entre as
moléculas de xantofila (YOUNG et al., 2001; ORT, 2001).
De acordo com Yaroshevich et al. (2015) os carotenoides são estruturas
diretamente relacionadas com as suas funções biológicas: estrutural; antioxidante;
colheita de luz e fotoprotetora, os carotenóides, contendo apenas substituens
hidrocarbonetos são chamados carotenos, e aqueles que contêm átomos de oxigênio, de
xantofilas.
3.4. Estômatos
Os estômatos são estruturas importantes para a sobrevivência das plantas
terrestres. Na evolução, esta estrutura colaborou para ocupação do ambiente terrestre
pelos vegetais, a maior quantidade de água transpirada pelas plantas terrestres, assim
como o dióxido de carbono absorvido na fotossíntese, passa através dos poros
estomáticos, também denominados de fendas estomáticas ou ostíolos (JONES, 1992).
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Estas estruturas especializadas, envolvidas na transpiração e fotossíntese, muito
sensíveis a estímulos ambientais e edáficos, a sua frequência, tamanho e disposição,
tanto nas epidermes adaxial e abaxial como ao longo da lâmina foliar, são características
importantes em relação à velocidade da transpiração (MAYA; KOHASHI-SHIBATA,
1976). São formados depois de uma série de divisões assimétricas que ocorrem durante
o desenvolvimento da folha, desta forma, a densidade estomática e a distribuição dos
estômatos são regulados geneticamente durante esse tempo (NADEAU; JACK, 2002).
A frequencia estomática está relacionada à posição, idade, epiderme e região da
folha amostrada, e varia com os diferentes materiais genéticos utilizados e também é
influenciada pelas condições ambientais em que as plantas se desenvolvem, dentre as
quais a luz é importante fator, o sombreamento reduz a frequencia estomática e altas
intensidades luminosas aumentam esta quantidade em vários cultivos (MAYA e
KOHASHI-SHIBATA, 1976).
A natureza séssil das plantas exige que elas se adaptem constantemente as
mudanças em seu ambiente, e estômatos são importantíssimos para essa função
(CASSON e GRAY, 2008).
Segundo Allen (1975) a redução na densidade do fluxo radiante deve provocar
modificações nos demais fatores do meio, bem como mudanças no metabolismo da
planta. Assim, o aumento da resistência estomática com o sombreamento parece
relacionar-se com a redução da densidade dos estômatos, ocasionado pelo aumento da
área foliar, uma vez que o número total e a diferenciação dos estômatos não são
influenciados pela densidade do fluxo radiante (CIHA eBRUN, 1975).
Na espécie Maytenus ilicifolia os estômatos são do tipo laterocítico, com uma a
três células subsidiárias para cada célula-guarda, situadas pouco acima, ou na mesma
altura das demais células epidérmicas, estes caracteres são descritos na Farmacopéia
Brasileira (2010).

3.6. Biomassa e amostragem aleatória de ramos (AAR)
A biomassa de espécies arbóreas caracteriza-se pela quantidade de energia e
nutrientes originários da biota, armazenados nos tecidos vivos e mortos destas árvores,
em interações com fatores ambientais do meio que se encontram implantadas (SALIS,
2004).
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Biomassa significa massa de matéria orgânica de origem biológica, viva ou
morta, animal ou vegetal (SILVEIRA et al., 2008). Pesquisas sobre a biomassa dos
ecossistemas tropicais são de enorme interesse ecológico, permitindo estimativas de
fluxos e balanços de nutrientes nestes sistemas (JORDAN e UHL, 1978). A
quantificação da biomassa também é importante para os cálculos de emissão de gases
do efeito estufa causado pela queima e decomposição da matéria orgânica em sistemas
naturais e antropizados, (BROWN e LUGO, 1992; FEARNSIDE, 1992; FEARNSIDE,
1994; BROWN, 1997).
As metodologias utilizadas recentemente para obtenção de estimativas de
biomassa em áreas florestais são fundamentadas principalmente em dados de inventário
florestal, empregando-se fatores e equações de biomassa, que transformam dados de
diâmetro, altura ou volume em tais estimativas (SOMOGYI et al., 2006). Segundo
Higuchi e Carvalho Jr (1994), os estudos para quantificação de biomassa florestal
dividem-se em métodos diretos e métodos indiretos.
De acordo com Sanquetta (2002), os métodos diretos se enquadram em
doisgrupos: método da árvore individual e método da parcela. Em ambos os casos, as
árvores individuais ou constantes em parcelas são derrubadas com posterior pesagem da
biomassa.
Os métodos indiretos fornecem estimativas por meio de relações quantitativas
ou matemáticas, como razões ou regressões de dados provenientes de inventários
florestais e dados de sensoriamento remoto (HIGUCHI e CARVALHO JÚNIOR,
1994). Estas estimativas podem ser realizadas a partir de dados de volumes de árvores,
que ao serem multiplicados por fatores de biomassa, convertem as estimativas de
volume para estimativas de biomassa (SOMOGYI et al., 2006).
Os métodos indiretos, por serem de aplicação não destrutiva, permitem a
obtenção de estimativas de biomassa e eventualmente do estoque de carbono de áreas
florestais, sem a derrubada de árvores. O desenvolvimento de métodos não destrutivos
para a obtenção de estimativas precisas destas variáveis favorece sua aplicação em
locais em que não é permitido o corte de árvores ou para espécies protegidas por lei e/ou
ameaçadas de extinção (LÔBO, 2002).
Assim, métodos de amostragem podem ser alternativos ao censo, estimando
atributos de interesse em árvores individuais de forma mais ágil, o que se mostra ser
uma ferramenta extremamente útil, pois permite informar aos produtores se a espécie de
interesse terá um bom rendimento produtivo (MOKOCHINSKI, 2015).
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Aliado à necessidade do manejo sustentável e da conservação das florestas, em
diversos produtos florestais faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas e métodos
com enfoque na quantificação dos atributos contidos nestas formações. A amostragem
aleatória de ramos (AAR),pela possibilidade da aplicação não destrutiva, pode ser de
grande utilidade prática na quantificação dos estoques de volume, biomassa e
carbono.Estas informações servirão de subsídio à aplicação do manejo sustentável e de
baixo impacto ao ambiente.
A Amostragem Aleatória de Ramos (AAR) é um procedimento de amostragem
em múltiplos estágios que utiliza as ramificações naturais em árvores, para selecionar
amostras que possibilitem a estimativa de características mensuráveis de indivíduos
arbóreos, podendo ser aplicada de forma não destrutiva, desenvolvida por Jessen (1955),
como um método simples e preciso para a estimativa de frutos em espécies arbóreas,
tem se mostrado promissora para estimar volume, biomassa e carbono de árvores
(BORGES, 2009).
Good et al. (2001) confrontaram as estimativas de biomassa determinada pelo
método de amostragem aleatória de ramos (AAR), para indivíduos da espécie
Eucalyptus populnea, na Austrália. Os autores concluem que a AAR é uma alternativa
viável para a estimativa de biomassa por ser preciso e por reduzir consideravelmente o
tempo necessário às estimativas de biomassa.
Ducey et al. (2009) conduziram em uma floresta secundária na Amazônia
Oriental um estudo com a amostragem aleatória de ramos na obtenção de valores de
biomassa em árvores individuais objetivando o ajuste de equações alométricas. Estes
autores concluíram alta consistência nas estimativas obtidas pela aplicação da AAR,
dado o baixo erro padrão observado. Desta forma, a amostragem aleatória de ramos
pode ser uma alternativa viável à condução de estudos com enfoque na quantificação
não destrutiva de biomassa.
A AAR tem sido testada e utilizada em pesquisas desenvolvidas em diferentes
ecossistemas e formações florestais pelo mundo, cujos objetivos envolveram a
quantificação não destrutiva de volume, biomassa, e carbono estocada em árvores
individuais ou em comunidades florestais naturais ou plantada (MONTÈS et al.,1999;
DE GIER, 2003; MABOWE, 2006; LÔBO, 2009; MOKOCHINSKI, 2015).

15

3.7. Referências
ALLEN, L.H. Shade-cloth Microclimate of soybeans. Agronomy Journal, v. 67, n. 2,
p. 175-181, 1975.
ALMEIDA, L. P. DE; ALVARENGA A. A. DE; CASTRO, E. M. DE; ZANELA, S.
M.; VIEIRA, C. V. Crescimento inicial de plantas de Cryptocaria aschersoniana Mez.
submetidas a níveis de radiação solar. Ciência Rural, v. 34, n. 1, p. 83-88, 2004.
ALONSO, J. Tratado de fitomedicina: bases clínicas y farmacológicas. Buenos
Aires: ISIS, 1998, 1039 p.
AUBREVILLE, A. A floresta de pinho do Brasil. Anais Brasileiros de Economia
Florestal, v.2, n. 2, p. 21-36.1949
ATROCH, E. M. A. C; SOARES, A. M; ALVAREGA, A. A. de; CASTRO, E. M. de.
Crescimento, teor de clorofilas, distribuição de biomassa e características anatômicas de
plantas jovens de Bauhinia forticataLink submetidas a diferentes condições de
sombreamento. Ciência e Agrotecnologia, v. 25, n. 4, p. 853-826, 2001.
BACARIN, M.A.; MOSQUIM, P.R. Cinética de emissão de fluorescência das clorofilas
de dois genótipos de feijoeiro. Ciência e Agrotecnologia, v. 26, n. 4, p. 705-710, 2002.
BAKER, N. R.; ROSENQVIST, E. Applications of chlorophyll fluorescence can
improve crop production strategies: an examination of future possibilities. Journal
Experimental Botany, v. 55, p. 1607-1621, 2004.
BAKER, B; Chlorophyll Fluorescence: A Probe of Photosynthesis In Vivo. Annual
Review of Plant Biology, v.59, p.89-113, 2008.
BACKES, A. Determinação da idade e regeneração natural de uma população de
Araucaria angustifólia(Bertol.) Kuntze em um povoamento florestal localizado no
município de Caxias do Sul, RS, Brasil, Série BotânicaIheringia, v. 56, p. 115-130,
2001.
BARBER, J.; ANDERSON, B. Too much of a good thing: light can be bad for
photosynthesis. Trends in Biochemical Science, v. 17, p. 61-66. 1992.
BATALHA, M. O.; MING, L. C.; NATES, J. F. D.; ALCÂNTARA, R. C. L.;
CASTRO, D. M.; MACHADO, J. G.; LOURENZANI, A. E. B.; BARRETO, C. V.
Complexo agroindustrial de plantas medicinais e aromáticas no Estado de São
Paulo: Diagnóstico e proposição de ações e melhoria da eficiência e da
complexidade. Sumário Executivo do projeto. São Carlos: UFScar/Unesp/Sebrae,
2002. 57 p.
BERNIER, G; PÉRILLEUX, C. A Physiological overview of the genetics flowering
time control. Plant Biotechnology Journal, v. 3, p. 3-6, 2005.

16

BERRY, J.; BJÖRKMAN, O. Photosynthetic response and adaptation to temperature in
higher plants. Annual Review of Plant Physiology, v. 31, p. 491–54, 1980.
BORGES, L. M. Amostragem aleatória de ramos como técnica para quantificar a
produção de frutos de Caryocar brasiliense Camb. (Caryocaraceae). 2009. 166 p.
Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade de Brasília, Brasília,
2009.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da
Farmacopeia Brasileira.Brasília: Anvisa, 2011. 126 p.
BRESTIC, M.; ZIRVCAK, M. PSII fluorescence techniques for measurement of
drought and high temperature stress signal in crop plants: protocols and
applications. In ROUT, G. R.; DAS, A. B. Molecular Stress Physiology of Plants.
Bhubaneswar: Springer Dordrecht, p. 87-133, 2012.
BRITTON, G.; LIAAEN-JENSEN, S.; PFANDER, H. (Eds.), Carotenoids:
Handbook, Basileia: Birkhäuser Verlag, 2004, 674 p.
BROWN, S.; LUGO, A. Aboveground biomass estimates for tropical moist forests of
Brazilian Amazon.Interciencia, v. 17, n. 1, p. 8-18, 1992.
BROWN, S. Estimating biomass
forests.Urbana: FAO,1997, 55p.

and

biomass

change

of

tropical

CARLINI, E. A. Estudo da ação antiúlcera gástrica de plantas brasileiras:
Maytenus ilicifolia (espinheira-santa) e outras. Brasília: CEME/AFIP, 1988. 87 p.
CARVALHO-OKANO, R. M. Estudos taxonômicos do gênero Maytenus Mol
emend. Mol. (Celastraceae) do Brasil extra-amazônico. 1992. 253 f. Tese
(Doutorado), Insitutto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP,
Campinas, 2007.
CASSON, S.; GRAY, J. E. Influence of environmental factors on stomatal
development. New Phytologist, v. 178, n. 1, p. 9-23, 2008.
CERVI, A. C.; PACIORNIK, E. F.; VIEIRA, R. F.; MARQUES, L. C. Espécies
vegetais de um remanescente de floresta de araucária (Curitiba, Brasil): Estudo
preliminar I.Acta Biológica Paranaense, v. 18, n. 1, p. 73-114, 1989.
CIHA, A.J.; BRUN, W.A. Stomatal size and frequency in soybeans. Crop Science, v.
15, p. 309-313, 1975.
CIRIO, G. M.; DONI FILHO, L.; MIGUEL, M. D.; MIGUEL, O. G.; ZANIN, S. M. W.
Inter-relação de parâmetros agronômicos e físicos de controle de qualidade de Maytenus
ilicifolia, Mart. Ex. Reiss (espinheira-santa) como insumo para a indústria farmacêutica.
Visão Acadêmica, v. 4, n. 2, p. 67-76, 2003.

17

COULAND-CUNHA, S.; OLIVEIRA, R.S.; WAISSMANN, W. Venda livre de
Sorocea bomplandii Bailon como espinheira-santa no município de Rio de Janeiro-RJ.
Revista Brasileira de Farmacognesia, v.14, n.1, p. 51-53, 2005.
DA SILVA, E.C., NOGUEIRA, R.J.M.C., de ARAUJO, F.P., DE MELO, N.F., NETO,
A.D.A. Physiological responses to salt stress in young umbu plants. Environmental
and Experimental Botany, v. 63, n. 1, p. 147–157, 2008.
DE GIER, A. Woody biomass assessment in woodlands and shrublands, off-forest tree
resoucers of Africa, ITC. 2003.
DEMMING-ADAMS, B., ADAMS III, W.W.Chlorophyll fluorescence as a tool
tomonitor plant response to the environment. In: PAPAGEORGIOU, G.C.,
GOVINDJEE (Eds.), Chlorophyll a Fluorescence. A Signature of Photosynthesis.
Dordrecht: Springer, pp. 583–604.2012.
DUCEY, M. J.; ZARIN, D. J.; VASCONCELOS, S. S. & ARAUJO, M. M. Biomass
equations for forest regrowth in the eastern Amazon using randomized branch sampling.
Acta Amazônica, v.39, n.2, p. 349-360, 2009.
DURÃES, F. O. M.; RUSSELL, W. K.; SHANAHAN, J. F.; MAGALHÃES, P. C.
Assessing the contribution of chlorophyll fluorescence parameters for studying
environmental stress tolerance in maize. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
PLANT BREEDING, Mexico, 2003. Book of abstracts...México: CIMMYT, p. 38.
2003.
FEARNSIDE, P.M. Forest biomass in Brazilian Amazônia: Comments on the estimate
by Brown and Lugo.Interciencia, v. 17, n. 1, p. 19-27, 1992.
FEARNSIDE, P.M.. Biomassa das florestas amazônicas brasileiras. In: Seminário
Emissão x Seqüestro de CO2: Uma Oportunidade de Negócios para o Brasil. 1994, Rio
de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: Companhia Vale do Rio Doce, pp. 95-124. 1994.
FUPEF-CNPq Conservaçãodo Bioma Floresta com Araucária. Curitiba:Relatório
Final, v. 1, 2001.465 p.
GLYNN, P.; FRASER, C.; GILLIAN, A. Foliar salt tolerance of Acer genotypes using
chlorophyll fluorescence. Journal of Arboriculture, v.29, p.61-65, 2003.
GREGOIRE, T. G.; VALENTINE, H. T. Sampling strategies for natural resources
and the environment.New York: Chapman & Hall/CRC, 2007. 474p.
GOOD, M.; PATERSON, M.; BRACK, C.; MENGERSEN, K.; Estimating tree
component biomass using variable probability sampling methods. Journal of
Agricultural, v.6, p. 258 – 267, 2001.
HEIDEN, G.; BARBIERI, R.L.; STUMPF, E.R.T. Considerações sobre o uso de plantas
ornamentais nativas. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, v. 12, n.1, p.27, 2006.

18

HIGUCHI, N.; CARVALHO JÚNIOR, J. A. Fitomassa e conteúdo de carbono de
espécies arbóreas da Amazônia. In: SEMINÁRIO EMISSÃO x SEQÜESTRO DE CO2
– UMA NOVA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS PARA O BRASIL, 1994, Rio de
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CVRD, p. 125-145,1994.
HUECK, K.As florestas da América do Sul: ecologia, composição e importância
econômica. São Paulo: Polígono/Universidade de Brasília,1972, 466 p.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico da vegetação
brasileira. 2 ed.rev. ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 217 p.
ITC – Instituto de Terras e Cartografia. Plano de Manejo do Parque Estadual de
Caxambu, Curitiba: ITCF, 1985. 126 p.
IYENGAR, E.R.R., REDDY, M.P. Photosynthesis in highly salt-tolerant plants.
In:PESSERKALI, M. (Ed.), Handbook of Photosynthesis. Marshal Dekar: Baten Rose,
p. 897–909, 1996.
JESSEN, R. J. Determining the fruit count on a tree by randomized branch sampling.
Biometrics, v.11, n.1, 1955, p.99-109.
JONES, H.G. Plants and microclimate. 2 ed. Cambridge: University Press, 1992. 428
p.
JORDAN, C.F.; UHL, C. Biomass of a terra firme forest of the Amazon Basin. Oecol.
Plantar., v. 13, p. 387-400, 1978.
KAGEYAMA, P.Y. Uso e conservação de florestas tropicais: qual paradigma? In: V
SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS BRASILEIROS: CONSERVAÇÃO. Vitória, 2000.
Anais... Vitória: CNPQ/FINEP/FAPESP/BIODIVERSITAS, p. 72-82, 2000.
KAGEYAMA, P.Y.; LEPSCH-CUNHA, N.M. Singularidade da biodiversidade nos
trópicos. In: GARAY, I; DIAS, B.F.S. Conservação da biodiversidade em ecossistemas
tropicais. Petrópolis: Vozes, p. 199-214, 2001.
KALAJI, M.H., LOBODA, T. Chlorophyll Fluorescence Studies of the Physiological
Condition of Plants. Warsaw, Poland: SGGW, (em Polonês), 2009.
KLEIN, R. M. Árvores nativas da Mata Pluvial da costa atlântica de Santa Catarina.
Congresso Florestal. In: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 1968, Curitiba.
Anais…Curitiba:Associacao Paranaense de Engenheiros Florestais, 1968, p. 65-103.
KLEIN, R. M. O aspecto dinâmico do pinheiro brasileiro.Sellowia, v. 12, p. 17-44,
1960.
KLEIN, R. M. Aspectos dinâmicos da vegetação do sul do Brasil.Sellowia, v. 36, p. 554. 1984.

19

KRAUSE, G.; WEIS, E. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis: The basics.
Annual Review Plant Physiology and Plant Molecular Biology, n. 42, p. 313-349,
1991.
KUCKENBERG J, TARTACHNYK I, NOGA G. Temporal and spatial changes of
chlorophyll fluorescence as a basis for early and precise detection of leaf rust and
powdery mildew infections in wheat leaves. Precision Agriculture, v. 10, n. 1, p. 34–
44, 2009.
LARCHER , W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos: RiMa, 2004. 531 p.
LAWLOR, D.W. The effects of water deficit on photosynthesis. In: Smirnoff,
N.(Ed.), Environment and Plant Metabolism. Flexibility and Acclimation. Oxford:
BIOS
Scientific, p. 129–160, 1995.
LEITE, P. F.; KLEIN, R. M. Vegetação. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. (Ed.). Geografia do Brasil: Região Sul. v.2.
Rio de Janeiro: IBGE, p.113-150, 1990.
LÔBO, R. N. Método de Amostragem Aleatória de Ramos (AAR) como técnica
para estimar volume, biomassa e estoque em cerrado sensu-stricto.2009. 80 p.
Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade de Brasília, Brasília,
2009.
LÔBO, R.N. Amostragem aleatória de ramos como método para estimar os
estoques em volume, biomassa e carbono em floresta estacional no Estado de
Goiás. 2012. 113 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais), Faculdade de
Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
MAGALHÃES, P. M. Agrotecnologia para cultivo de espinheira-santa. 2002.
Disponível: <http://www.cpqba.unicamp.br/plmed/artigos/agroespsant.htm>. Acesso
em: 10 de junho de 2016.
MAXWELL, K.; JOHNSON, G. N. Chlorophyll fluorescence – a pratical guide.
Journal of Experimental Botany, v. 51, n. 345, p. 659-668, 2000.
MAYA, C.A.; ICOHASHI-SHIBATA, J.B. Distribución de estomas en Ia primera haja
de plántulas de cuatro ruas dc maíz. Agrociencia, v. 24, p. 3-22, 1976.
MAZZA, M. C. M.; RODIGHERI, H. R.; NAKASHIMA, T.; ZILLER, S. R.; MAZZA,
C. A. da S.; CONTO, A. D. de; SOARES, A. de O.; BAGGIO, A. J. Potencial de
aproveitamento de espécies do sub-bosque dos bracatingais (Mimosa scabrella) da
Região de Curitiba, PR. Colombo: Embrapa Florestas, 2000. 26 p. (Documentos, 43).
MAZZA, M. C. M.; RODIGHERI, H. R.; CONTO, A. D. de; MAZZA, C. A. da S.;
STEENBOCK, W.; MACEDO, J.; MEDRADO, M.; CARVALHO, A. P.; DOSSA, D.
A. A relevância de plantas medicinais no desenvolvimento de comunidades rurais no
município de Guarapuava, Paraná. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

20

DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 3, 1998, Florianópolis.Anais...Florianópolis:
Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 1998. 12 p. CDROM.
MEDEIROS R.B. Longevidade de Sementes de Capim-Annoni-2 em Solo de Campo
Natural. In: REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO EM FORRAGEIRAS DO CONE
SUL,21.2006. Palestras e Resumos… Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2006.(CDROM).
MILANEZ, F.R.Nota sobre a anatomia da folha de Coccoloba cereifera Schwake.
Rodriguésia, v. 4, n. 26, p. 23-39, 1951.
MING, L. C.; SILVA, S. M. P. ; SILVA, M. A. S.; HIDALGO, A. F. ; MARCHESE, J.
A.; CHAVES, F. C. M. Manejo e cultivo de plantas medicinais: algumas reflexões
sobre as perspectivas e necessidades no Brasil. In: COELHO, M.F.B.; COSTA
JÚNIOR, P.; DPMBROSKI, J.L.D. (Org.). Diversos olhares em Etnobiologia,
Etnoecologia e Plantas Medicinais. 1 ed. Cuiabá: UNICEN Publicações, p. 149-156,
2003.
MOKOCHINSKI, M, F. Estimativa de produção, caracterização física e perfil
químico de amêndoas de nogueira-pecã. 2015. 66 f. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2015.
MONTES, N.; GAUQUELIN, T.; BADRI, W.; BERTAUDIÈRE, V.; ZAOUIEL, H. A
non-destructive method for estimating above-ground forest biomass in threatened
woodlands. Forest Ecology and Management, v. 130, p. 37-46, 1999.
NADEAU, J.A ., JACK, F. D. Controlof stomatal distribution on the Arabidopsis leaf
surface. Science, v. 296, n, 5574, p. 1697-1700, 2002.
NEGRI, M. L. S. Secagem das folhas de espinheira-santa – Maytenus ilicifolia Mart.
ex Reiss. sob diferentes temperaturas e influência nos teores de polifenóis, na
atividade antioxidante e nos aspectos microbiológicos. 2007. 95 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2007.
ORT, D. When there is too much light. Plant Physiology. v.125, p.29–32, 2001.
OTTO, M.S.G; VERGANI, A.R; GONÇALVES, A.N.; VRECHI, A; SILVA, S.R;
STAPE, J.L. Fotossíntese, condutância estomática e produtividade de clones de
Eucalyptus sob diferentes condições edafoclimáticas. Revista Árvore, v.37, n.3, p.431439, 2013.
PEIXOTO, G. L.; MARTINS, S. V.; SILVA, A. F. da; SILVA, E. Composição
florística do componente arbóreo de um trecho de Floresta Atlântica na Área de
Proteção Ambiental da Serra da Capoeira Grande, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Acta
Botanica Brasilica, v. 18, n. 1, p. 151-160, 2004.
PORRA, R.J. The chequered history of the development and use of simultaneous
equations for the accurate determination of chlorophylls aand b. Photosynthesis
Research, v. 73,p. 149-156, 2002.
21

RADOMSKI, M.I.; WISNIEWSKI, C. Teores de elementos químicos hidrossolúveis
em folhas e ramos de Maytenus ilicifolia Mart. In: Simpósio de Plantas Medicinais do
Brasil, 15, 1998, Águas de Lindoia, Anais... São Paulo: CNPq/FAPESP/FINEP, p. 148,
1998.
RADOMSKI, I. M.; SCHEFFER, M. C. Características fenotípicas de 44 progênies
de Maytenus ilicifolia Mart. Cultivadas no Município de Ponta Grossa, PR.
Colombo: Embrapa Florestas, 2004. 6 p. (Circular Técnica, 86).
RIBEIRO, R.V.; SANTOS, M.G. dos; SOUZA, G.M.; MACHADO, E.C.; OLIVEIRA,
R.F. de; ANGELOCCI, L.R.; PIMENTEL, C. Environmental effects on photosynthetic
capacity of bean genotypes. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.39, n.7, p.615-623,
2004.
RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; KUNIYOSHI, Y. S.; HATSCHBACH, G. G. As
unidades fitogeográficas do Estado do Paraná. Ciência e Ambiente, v. 24, n. 1, p. 7592, 2002.
ROMANO, M. R. Análise de crescimento, produção de biomassa, fotossíntese e
biossintese de aminoácidos em plantas transgências de tabaco (Nicotiana tabacum
L.) que expressam o gene Lhcb1.2 de ervilha. 2001. 66 f. Dissertação (Mestrado),
Escola Superior de Agricultura – ESALQ, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2001.
SALIS, S.M..Distribuição das espécies arbóreas e estimativa da biomassa aérea em
savanas florestadas, pantanal da Nhecolândia, estado do Mato Grosso do Sul. 2004.
73p.Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) – Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho”, Rio Claro, 2004.
SANQUETTA, C. R. Métodos de determinação de biomassa florestal. In:
SANQUETTA, C. R. et al. (Ed.). As florestas e o carbono. Curitiba: [s.n.], p. 119140,2002.
SAWCZUK, A. R.; FILHO, A. F.; DIAS, A. N.; WATZLAWICK, L. F.; STEPKA, T.
F. Alterações na estrutura e na diversidade florística no período 2002-2008 de uma
Floresta Ombrófila Mista Montana do centro-sul do Paraná, Brasil. Floresta, v. 42, n. 1,
p. 1-10, 2012.
SCALON, S.P.Q.; ALVARENGA, A.A .Efeito do sombreamento sobre a formação de
mudas de pau-pereira (Platycyamus regnelli Benth.). Revista Árvore, v.17, n 3, p.265270, 1993.
SCHEFFER, M. C. Sistema de cruzamento e variação genética entre populações e
progênies de espinheira-santa.2001. 104 f. Tese (Doutorado), Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2001.
SCHEFFER, M. C.; ARAUJO, J. A. de. Observações sobre a frutificação de espinheirasanta (Maytenus ilicifolia) na região sul do Brasil.In: XV SIMPÓSIO DE PLANTAS
MEDICINAIS DO BRASIL, 1998,Águas de Lindóia, Livro de Resumos... São Paulo:
UNIFESP, 1998.
22

SCHLUTER, U.; MUSCCHAK, M.; BERGER, D.; ALTMANN,T. Photosyntetic
performance of an Arabidopsis mutant with elevated stomatal density (sdd1-1) under
different light regimes. Journal of Experimental Botany, v. 54, n. 383, p. 867-874,
2003.
SEMA/GTZ – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE / DEUTSCHE
GESSELSCHAFT FÚR TECHNISCHE ZUSAMMERARBEIT. Lista vermelha de
plantas ameaçadas de extinção no Estado do Paraná. Curitiba: SEMA/GTZ, 1995.
139 p.
SHANLEY, P.; LUZ, L.; SWINGLAND, I.R. The faint promise of a distant market: a
survey of Belém’s trade in non-timber forest products. Biodiversity and Conservation,
v. 11, p. 615-636, 2002.
SILVA, L. A. da; SOARES, J. J. Levantamento fitossociológico em um fragmento de
floresta estacional semidecídua, no Município de São Carlos, SP. Acta Botanica
Brasilica, v. 16, n. 2, p. 205-216, 2002.
SILVEIRA, P.; KOEKLER, H. S.; SANQUETTA, C. R.; ARCE, J. E. O estado da arte
na estimativa de biomassa e carbono em formações florestais. Floresta, v. 38, n. 1, p.
185-206, 2008.
SIMÕES,C.M.O, MENTZ, L.A, SCHENKEL, E.P, IRGANG, B.E, STEHMANN, J.R.
Plantas da medicina popular no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul,1988, 173 p.
SOMOGYI, Z.; CIENCIALA, E.; MÄKIPÄÄ, MUUKKONEN, P.; LEHTONEN A.;
WEISS, P. Indirect methods of large forest biomass estimation. Europe Journal Forest
Research, v. 126, p. 197-207, 2007.
SRIVASTAVA A., STRASSER, R.J., GOVINDJEE,.Greening of peas: parallel
measurements of 77 K emission spectra, OJIP chlorophyll a fluorescence transient,
period four oscillation of the initial fluorescence level, delayed light emission, and
P700. Photosynthetica, v. 37, 365-392,1999.
STEENBOCK, W. Medicinal plants: popular knowledge survey, alternative
therapeutics, option of income and environmental conservation in the centre of Paraná
State, Brazil. Revista da Sociedade de Olericultura do Brasil, v. 13, supl., p.137-140,
2000.
STRASSER, R.J., SRIVASTAVA, A., TSIMILLI, M.,.The fluorescence transient as a
tool to characterize and screen photosynthetic samples. In: YOUNIS, M., PATHRE,
U., MOHANTY, P. (Eds.), Probing Photosynthesis: Mechanism, Regulation and
Adaptation. London: Taylor and Francis, p. 443-480, 2000.
STRASSER, R.J., TSIMILLI, M., SRIVASTAVA, A.,.Analysis of the chlorophyll a
fluorescence transient. In: Papageorgiou, G., Govindjee (Eds.). Chlorophyll a
Fluorescence: A Signature of Photosynthesis. Dordrecht: Springer, p. 321-362, 2004.
(Advances in Photosynthesis and Respiration, 19).
23

STEENBOCK, W. Fundamentos para o manejo de populações naturais de
espinheirasanta, Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss (Celastraceae).2003, 145 f.
Dissertação (Mestrado), Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2003.
TABARELLI, M.; VILLANI, J. P.; MANTOVANI, W..Estrutura, composição florística
edinamismo de uma floresta secundária na encosta atlântica - SP. In: 1º CONGRESSO
FLORESTAL PANAMERICANO/7º CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO,
1993, Curitiba. Anais... Curitiba: SBS/SBEF, 1993, p. 340-343.
TSIMILLI, M., STRASSER, R.J.In vivo assessment of stress impact on plants’
vitality: applicationsin detecting and evaluating the beneficial role of
Mycorrhization on host plants. In: VARMA, A. (Ed.). Mycorrhiza: State of the Art,
Genetics and Molecular Biology, Eco-Function, Biotechnology, Eco-Physiology,
Structure and Systematics, v. 3, Dordrecht: Springer, p. 679-703.2008
VIEIRA, R. F.; SILVA, S. R.; ALVES, R. de B. das N.; SILVA, D. B. da; WETZEL,
M.M. da S.; DIAS, T. A. B.; UDRY, M. C.; MARTINS, R. C. (Eds.). Estratégias para
conservação e manejo de recursos genéticos de plantas medicinais e aromáticas:
resultados da 1a reunião técnica., Brasília: Embrapa/ IBAMA/ CNPq, 2002. 184 p.
WHATLEY, J. M.; WHATLEY, F. R. A luz e a vida das plantas.São Paulo: EDUSP,
1982. 101p.
YOUNG, A.J.; LOWE, G.M. Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids.
Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 385, p. 20-27, 2001.
ZOTARELLI, L. CARDOSO, E.G.; PICCININ, J.L.; URQUIAGA, S.; BODDEY,
R.M.; TORRES, E.; ALVES, B.J.R. Calibração do medidor de clorofila Minolta SPAD502 para avaliação do conteúdo de nitrogênio do milho. Pesquisa Agropecuária
Brasileira, v.38, n.9, p.1117-1122, 2003.
ZUSHI, K., KAJIWARA, S., MATSUZOE, N. Chlorophyll a fluorescence OJIP
transient as a tool to characterize and evaluate response to heat and chilling stress in
tomato leaf and fruit. Scientia Horticulturae, v. 148, p. 39-46, 2012.

24

4. CAPÍTULO 1- ANÁLISE DA FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA a, TEOR
DE PIGMENTOS CLOROFILIANOS E DENSIDADE ESTOMÁTICA NA FACE
ABAXIAL NAS FOLHAS DE Maytenus ilicifoliaMART. EX REISS.
RESUMO
Maytenus ilicifolia é uma planta de grande valor medicinal e por isso muito explorada
pelo extrativismo ocorrendo muito prejuízo da variabilidade genética da espécie. Por
este motivo, estudar a fisiologia de M.ilicifolia é muito importante para ampliar os
conhecimentos acerca da fisiologia da espinheira-santa e com isto desenvolver trabalhos
voltados à conservação e manejo da espécie. O objetivo foi avaliar o emprego da
fluorescência da clorofila a na caracterização fisiológica de indivíduos de M. ilicifolia
com diferentes idades e níveis de luminosidade e associar à análise da fluorescência da
clorofila a ao teor de pigmentos e densidade estomática na caracterização adaptativa de
M. ilicifolia em diferentes idades e distintos níveis luminosidade. Neste capítulo foram
realizadas análises da fluorescência da clorofila a na espécie M.ilicifolia em diferentes
estádios de desenvolvimento (idade) e ambientes com diferentes intensidades luminosas
(Radiação Fotossinteticamente Ativa, RFA) avaliando a cinética da curva lenta e rápida.
Também foi realizada a análise do teor de pigmentos e a densidade estomática na face
abaxial nas folhas de espinheira-santa nas mesmas condições citadas anteriormente. Foi
observado que na indução de cinética lenta a fluorescência máxima ocorreu nas plantas
maduras localizadas na sombra. O teor de pigmentos de Chl a, Chl b, Chl ab, Chl total,
xc e xc/chlab foram maiores nas mudas mantidas em casa de vegetação e nas plantas
sombreadas. A densidade estomática apresentou maior valor nas plantas com idade
intermediária e localizadas no sol, demonstrando que folhas de M. ilicifoliarevelam
plasticidade em suas características estruturais para se adaptar a diferentes níveis de
luminosidade. Todos os resultados auxiliaram na compreensão da fisiologia vegetal da
espinheira-santa, em diferentes condições de desenvolvimento e luminosidade.
Palavras-chave:Carotenoides; clorofila; estádio de desenvolvimento; fluorescência
transitória; luminosidade.
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ABSTRACT
Maytenus ilicifolia is a great plant medicinal value and so much exploited by extraction
occurring much damage the genetic variability of the species. For this reason, study
M.ilicifolia physiology is very important to increase knowledge about the espinheirasanta physiology and develop this work focused on conservation and management of
the species. The objective was to evaluate the use of fluorescence chlorophyll a in the
physiological characterization of M.ilicifolia individuals and associate the analysis of
fluorescence chlorophyll a to the pigment content and stomatal density in adaptive
characterization of M.ilicifolia of different ages and levels of brightness. In this chapter
were carried out analysis of fluorescence chlorophyll a in M.ilicifolia species at
different stages of development (age) and environments with different light intensities
(Photosynthetic Active Radiation, PAR) evaluating the kinetics of slow and fast corner.
It was also performed the analysis of pigment content and stomatal density in the
abaxial face in the leaves of espinheira-santa under the same conditions mentioned
above. It was observed that in inducing slow kinetics maximum fluorescence occurred
in mature plants located in the shadow. The pigments content Chl a, Chl b, Chl ab, Chl
total xc and xc/chlab were higher in plants kept in the greenhouse and in the shaded
plants. The stomatal density showed higher in plants with intermediate and located in
the sun age, demonstrating that M.ilicifolia sheets reveal plasticity in their structural
characteristics to adapt to different lighting conditions. All results help to understand the
physiology of the plant espinheira-santa in different conditions of development and
light.
Keywords: Carotenoids; Chlorophyll; stage of development; transient fluorescence;
light.

26

4.1. Introdução

A espécie medicinal Maytenus ilicifolia, conhecida popularmente como
espinheira-santa, é uma árvore nativa da região Sul do Brasil (CARVALHO-OKANO,
1992).Devido ao extrativismo intenso nas populações naturais, tem ocorrido prejuízo da
variabilidade genética da espinheira-santa. Por este motivo a espécie foi considerada
prioritária para o desenvolvimento de trabalhos para conservação e manejo (REIS;
SILVA, 2004). Para atender esta necessidade é indispensável informações sobre o
estado fisiológico de M.ilicifolia.
A análise de fluorescência da clorofila a é um dos métodos mais adequados de
monitoramento in vivo do desempenho da fotossíntese e estresse nas plantas (BAKER,
2008). A FChl a é muito importante nos estudos da fotossíntese e como a planta
responde

ao

ambiente

devido

à

sua

sensibilidade

e

características

não

invasivas(RASCHER et al., 2000).
Leves alterações induzidas no rendimento de fluorescência da clorofila a são
correlacionados (qualitativamente) com alterações na função e estado do aparelho
fotossintético e assimilação de CO2 (GENTY et al., 1989).Em diversas espécies,
verificaram-se respostas diferenciais das variáveis relacionadas à indução da FChla
(MACHADO e PEREIRA, 1990; MOUSTAKA et al., 1995; PEREIRA et al., 2000;
PEIXOTO et al., 2002).
Quando as plantas são expostas a estresse ambiental ou biótico, alterações no
estado funcional das membranas dos tilacoides dos cloroplastos provocam mudanças
nas características dos sinais de fluorescência, os quais podem ser quantificados nas
folhas (RIBEIRO et al., 2003; BAKER eROSENQVST, 2004).
Os estômatos estão relacionados com as trocas gasosas no interior dos órgãos
em que se encontram. São encontrados frequentemente nas partes aéreas e podem
também ser localizados, em menores quantidades, nos pecíolos, caules jovens e partes
florais (ALQUINI et al., 2003).A densidade dos estômatos em uma planta está ligada à
economia de água, constituindo assim, uma adaptação ao ambiente em que ocorrem
(OLIVEIRA e SOJO, 1999).
Os trabalhos realizados na área agronômica se dividem entre Maytenus ilicifolia
e M.aquifolium, sendo que esta última espécie apresenta propriedades terapêuticas
semelhantes à primeira. A maior parte dos estudos agronômicos sobre a espinheira-santa
27

está relacionado às formas de propagação, seja por sementes (MAGALHÃES et al.,
1992; EIRA et al., 1993; SCHEFFER et al., 1994; ROSA, 1994), seja por
micropropagação vegetativa (PEREIRA, 1993), por este motivo:são necessários
maiores estudos sobre a espécie.

28

4.2. Material e Métodos
4.2.1. Local da área de estudo
O estudo foi realizado em três locais, o primeiro em uma comunidade natural da
espécie M.ilicifolia (espinheira-santa), localizada na Fundação Rureco, no Município de
Guarapuava na BR 277, Km 348, bairro São Sebastião,(Figura 4), na área foram
identificados o total de 32 indivíduos da espécie que foram classificados em cinco
classes de diâmetro (Tabela 1). A análise de diâmetro do caule foi a 30 cm da altura do
solo, pois a árvore é muito ramificada e sorteada cinco indivíduos de cada classe para a
análise, as árvores possuem idade aproximada de 20 anos de acordo com trabalhos
realizado na área, no ano de 1999 começou a ser desenvolvido na região o Projeto
Florestas Medicinais (RURECO, 1998) entre as espécies que eram produzidas pelos
agricultores envolvidos no projeto, encontrava-se M.ilicifolia.

Figura 4. Localização da área de estudo, Fundação Rureco no Município de
Guarapuava-PR.Fonte: Google Earth. Fonte: Francisco Alberto Putini.
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Tabela 1. Distribuição dos 32 indivíduos identificados da espécie Maytenus ilicifolia na
Fundação Rureco de acordo com a classe de diâmetro de cada árvore.
Classe de diâmetro (cm)

n° de indivíduos

0-20

3

21-40

10

41-60

7

61-80

7

81-100

5

O segundo local de estudo foi na casa de vegetação do Laboratório de Ciências
Florestais e Forrageiras, fixada no Campus CEDETEG, foram analisadas 10 mudas
aostrês anos de idade da espécie Maytenus ilicifolia.
A terceira área de estudo foi em uma residência na estrada Reverendo Haroldo
Henry Cook, no Município do Turvo (Figura 5), com uma comunidade de dez árvores
da espécie, sendo cultivado a pleno sol com idade fisiológica aproximada de 10 anos.

Figura 5. Localização da área de estudo no Município do Turvo, PR. Fonte: Google
Earth. Fonte: Francisco Alberto Putini.
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4.2.2. Material experimental
O material de estudo foi à espécie nativa Maytenus ilicifolia conhecida
popularmente como espinheira-santa, pertencente à ordem Celastrales e à família
Celastraceae. Esta espécie ocorre predominantemente nos estados da região Sul do
Brasil e nos países próximos (Uruguai, Paraguai e leste da Argentina) (CARVALHOOKANO, 1992).
Os indivíduos de M. ilicifolia utilizados neste trabalho se encontravam em
diferentes estádios de desenvolvimento (idade) e ambientes com diferentes intensidades
luminosas (Radiação Fotossinteticamente Ativa, RFA). Desta forma, as análises dos
diversos parâmetros ocorreram nas condições apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Condições dos indivíduos de Maytenus ilicifolia utilizados neste trabalho
com diferentes estádios de desenvolvimento (idade), condições ambientais (casa de
vegetação, pleno sol e sombra) e radiação fotossinteticamente ativa (RFA).
Estádio de

Condição Ambiental

RFA (umol m-2s-1)

Idade 1 (I1)

Casa de Vegetação (CV)

407.1

Idade 2 (I2)

Turvo a pleno sol (SL)

733.5

Idade 3 (I3)

Rureco à sombra (SB)

184.6

Desenvolvimento

4.2.3. Avaliações
4.2.3.1. Análise da fluorescência da clorofila a (FChl)
A eficiência fotoquímica do fotossistema II foi analisada nas folhas de cinco
árvores na Fundação Rureco no período de 19 e 23 de janeiro de 2016. As árvores
estudadas foram selecionadas através de um sorteio entre cinco classes de diâmetro
(Tabela 1) classificadas entre as 32 árvores da espécie no local.Em cinco mudas,
presentes na casa de vegetação do Laboratório de Ciências Florestais e Forrageiras no
dia 1° de março de 2016 e em cinco árvores no Município do Turvo-PR, no dia 20 de
abril de 2016.
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Foram selecionadas folhas completamente expandidas, para a análise da
fluorescência da clorofila a (FChl). As folhas foram adaptadas ao escuro por um período
de 20 minutos, (para que todos os centros de reação ficassem abertos com capacidade de
receber elétrons) pela medição da fluorescência lenta utilizando um fluorômetro portátil
(Portable Chlorophyll Fluorometer - PAM-2500, Walz, 2008).
As avaliações foram realizadas no período das 07h às 11h, com intensidade
luminosa de 400 μmol m² s¹. Foram avaliados os parâmetros: F0 (fluorescência basal) e
FM (fluorescência máxima), FM’ - nível de fluorescência máxima induzida por pulsos de
saturação, F - rendimento fluorescência momentâneo após curto pulso de saturação,
Y(II) rendimento quântico fotoquímico efetivo do PSII (conversão fotoquímica), qN
(dissipação não fotoquímica), qP (dissipação fotoquímica), ETR - Taxa de transferência
relativa de elétrons, Y(NO) - soma da dissipação de calor não regulada e emissão de
fluorescência, Y(NPQ) - dissipação de energia térmica regulada envolvendo variação de
pH e mecanismos protetivos. E foram calculados os seguintes parâmetros: Fv’(F0’–
FM’), Fv/FM - rendimento quântico máximo do PSII e Fv’/F0’.
Os parâmetros básicos de fluorescência analisados após o pulso de saturação são
representados com o uso apóstrofe (‘) indicando que foram obtidos após adaptação à luz
(F0’, FM’, FV’). Os referidos parâmetros da fluorescência foram obtidos por indução de
curva por cinética lenta, obtida por sucessivos pulsos de saturação e cinética rápida.
4.2.3.2. Densidade estomática, índice de área foliar (IAF) e radiação
fotossinteticamente ativa (RFA)
Para a análise de densidade estomática as folhas foram coletadas nas árvores da
área da Rureco, do Turvo e nas mudas que estavam na casa de vegetação, no terço
médio das folhas nas superfícies das faces abaxial e adaxial, foram cobertas com
esmalte de unha transparente, após a secagem a camada de esmalte foi retirada das
folhas e colocada entre uma lâmina e lamínula para contagem dos estômatos em
microscópio eletrônico.
Na objetiva de 100x em microscopia óptica foram identificados os estômatos e
realizada a captura de imagem fotográfica da área da folha. Foram tiradas 10 fotos por
tratamento onde foram realizadas as contagens os estômatos no programa Image J, na
escala de 1 mm2, para o cálculo da Densidade Estomática (nº estômatos mm-2).
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O índice de área foliar e o RFA foram analisados, na casa de vegetação, na área
do município do Turvo e na Fundação Rureco com o auxílio do aparelho "Plant Canopy
Imager", modelo "CI-110" da marca CID-BioSciences. Foram feitas análises na parte
inferior da planta, aproximadamente 50 cm de altura do solo e na parte superior da
planta, aproximadamente 2,20 cm do solo.
4.2.3.3. Extração de pigmentos
A estimativa do teor de pigmentos clorofilianos e carotenoides totais foi
realizada utilizando um disco foliar de 0,020g da folha deM. ilicifolia, proveniente das
árvoresda Fundação Rureco(1 de cada classe de diâmetro), em 5 mudas da casa de
vegetação e em 5 árvores na área do Município do Turvo-PR. As análises foram
realizadas segundo a metodologia proposta por Lichtenthaler e Wellburn (1983), com
modificações realizadas por Porra et al., (2002). As análises foram conduzidas em
espectrofotômetro Agilent Cary 60 UV-VIS e para o cálculo do teor de pigmentos
foram utilizadas as Equações (1 a 4) detalhadas abaixo:
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4.3. Resultados e Discussão
4.3.1. Análise da fluorescência da clorofila a comparando idade fisiológica e
luminosidade em plantas de M.ilicifolia
Os resultados obtidos a partir das avaliações da indução de curva lenta, da
fluorescência da clorofila a em folhas de M. ilicifolia comparando-se a idade de cada
condição, não revelaram diferenças significativas para o parâmetro básico F0. Por outro
lado, diferenças estatísticas foram observadas entre os parâmetros FM, FV e entre as
relações Fv/FM e Fv/F0entre cada local (Tabela 3).
Tabela 3. Parâmetros da fluorescência da clorofila a F0, FM e Fv e as relações dos
parâmetros Fv/FM e Fv/F0na espécie Maytenus ilicifolia de acordo com as condições (C)
da idade fisiológica obtidos em mudas (I1) mantidas em casa de vegetação, nas árvores
no município do Turvo (I2) e árvores da Rureco (I3).
C

F0

I1

0.920 (0.130)

I2
I3

FM

Fv

3.526 (0.663)

2.606 (0.555)

0.828 (0.082)

ns

ns

3.837 (0.451)

0.985 (0.057)

ns

4.795 (0.304) ** 3.809 (0.257) **

3.009(0.374)

ns

Fv/FM

Fv/F0

0.737 (0.027)

2.826 (0.389)

0.784 (0.008) *** 3.632 (0.173) ***
0.794 (0.007) **

3.867 (0.160) **

As médias foram obtidas com N=3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; ***
0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com as mudas (I1) pela
distribuição gama.

No parâmetro F0 o maior valor foi em plantas maduras e o menor foi nas plantas
com idade intermediária. A fluorescência inicial F0, quando adaptada ao escuro, é
alterada por estresse do ambiente que causam mudanças estruturais nos pigmentos
fotossintéticos do PSII. Dessa forma presume-se que a emissão da F0 ocorre dentro do
estádio rápido da fluorescência e representa a energia liberada pelas moléculas de
clorofila a do complexo antena do fotossistema II, antes dos elétrons migrarem para o
centro de reação P 680 (fotossistema II) (BOLHÁR-NORDENKAMPF et al., 1989).
Para o parâmetro FM houve diferença significativa apenas entre as plantas
maduras e as mais jovens. Os valores deste parâmetro foram crescentes de acordo com a
idade da planta. Contrariamente, Li et al. (2015) ao comparar as folhas imaturas e
maduras de Alhagi sparsifolia sob luz ambiente, observou leves decréscimos na
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intensidade da FChl das folhas imaturas. Segundo Urban et al. (2008) em geral ocorre
um decréscimo da difusão de CO2 com o aumento da idade da planta, o qual afeta a
fotossíntese. Miranda et al. (1981) afirmam que FM é proporcional a quantidade de
clorofila a, contida nos tecidos.
Nos resultados da relação Fv/FM, o maior valor foi encontrado nas plantas
maduras e o menor valor nas plantas jovens. O baixo valor Fv/ FM nas folhas jovens foi
provavelmente resultado de imaturidade fisiológica (SOBRADO, 1996).
A relação Fv/FM representa o rendimento quântico máximo fotoquímico do
fotossistema II e estudos realizados por Björkman e Demming (1987) revelaram que
para espécies C3 para plantas saudáveis, pode-se esperar um valor médio dessa relação
Fv/FM de 0,830. Nesse sentido, observamos que as árvores maduras de M. ilicifolia se
encontram mais saudáveis do que as plantas jovens dessa mesma espécie mantidas em
casa de vegetação. Maxwell e Johnson (2000) afirmam que a relação Fv/FM representa
um indicador sensível do desempenho fotossintético das plantas.
Resultados contrários aos observados nessa pesquisa foram descritos por
Bertamini e Nedunchezhian (2003), os quais relatam diferenças em V. vinifera, com
valores da relação Fv/FM de 0,789 para folhas maduras e 0,809 para folhas jovens.
Maxwell e Johnson (2000) destacam que a relação Fv/F0 tem o mesmo
significado que a relação Fv/FM, porém se revela em muitos casos, mais sensível na
avaliação do rendimento fotoquímico máximo do PSII.
Os resultados obtidos a partir das avaliações da indução de curva lenta da
fluorescência da clorofila a em folhas de M. ilicifolia revelaram o pico inicial maior nos
parâmetros F0’, FM’, e Fv’nas árvores da maduras, quando comparadas com árvores com
idade intermediária e com as mudas, na razão Fv’/FM’ as árvores de idade intermediária
aos outros tratamentos apresentaram o maior pico quando comparadas com as outras
plantas (Figura 6).
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Figura 6.Parâmetros avaliados por indução de cinética lenta da fluorescência da
clorofila a, F0’, Fv’, FM’e Fv’/FM’das plantas de 3 anos em casa de vegetação (I1/CV),
10 anos em condição de sol (I2/SL) e 20 anos em condição de sombra(I3/SB) da espécie
Maytenus ilicifolia, no decorrer do tempo.
Os resultados obtidos para os parâmetros (F0’ e FM’) corroboram com os
resultados obtidos pelos estudos realizados com V. vinifera por Bertamini e
Nedunchezhian (2003), os quais relatam valores mais elevados destes parâmetros para
plantas maduras quando comparadas com plantas jovens.
Admite-se que a fluorescência inicial (F0’) é originada nas moléculas de
clorofila do sistema antena do fotossistema II, não ligadas aos centros de reação, e a
energia de excitação gerada nesses pigmentos não é extinta pelos centros de reação
abertos, o que permite a elevação da intensidade de F0’ (BACARIN; MOSQUIN, 2002).
O padrão de resposta da fluorescência variável (Fv’) manteve o padrão
observado em F0’ e FM’, com o pico inicial maior nas árvores maduras da Rureco. Já o
parâmetro Fv’/FM’o pico maior foi observado nas árvores com idade intermediária e os
menores valores nas árvores da Rureco e nas mudas mantidas em estufa.
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A fluorescência variável, Fv’ obtida pela diferença entre a fluorescência máxima
(FM’) e a inicial (F0’) é geralmente utilizada na avaliação dos danos ao sistema
fotossintético, por meio da razão Fv’/FM’ (adaptada à luz), a qual indica o rendimento
quântico máximo do PSII (KRAUSE e WEIS, 1991).
Normalmente, esta razão decresce em plantas submetidas a algum tipo de
estresse, o qual causa perturbações em sua fisiologia. Isso explicaria o decréscimo desta
razão nas árvores da Rureco, pois os indivíduos desta área estão sofrendo ataque da
lagarta da Família Arctiidae (Figura 7) e possivelmente sofrendo um estresse por
herbivoria.

Figura 7. Foto da lagarta da Família Arctiidae nas folhas das árvores da espécie
Maytenus ilicifolia na Fundação Rureco, 2016. Fonte: o autor.
Os valores deste parâmetro (Fv’/FM’) se apresentam reduzido em diversas
espécies de plantas submetidas a diferentes tipos de estresse, tais como temperaturas
altas ou baixas, salinidade, assim como deficiência nutricional (BAKER e
ROSENQVIST, 2004).
Para os parâmetros Y(II), ETR, qP e qN, os resultados observados na indução
de curva da cinética lenta da fluorescência da clorofila a em folhas da espécie de M.
ilicifolia foram observados altos valores dos parâmetros de rendimento do fotossistema
II (PSII), na estimativa da taxa relativa de transporte de elétrons (ETR) e dissipação
fotoquímica (qP) nas plantas com idade intermediaria as outras. Como consequência
essas plantas apresentaram um baixo valor no parâmetro de dissipação não fotoquímica
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(qN) (Figura 8).
Para as parâmetros Y(II), ETR e qP as mudas e as árvores maduras da Rureco
apresentaram menor pico, quando comparadas com o outro tratamento.
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Figura 8. Parâmetros avaliados por indução de cinética lenta da fluorescência da
clorofila a, Y(II), ETR, qP e qN das plantas de 3 anos em casa de vegetação (I1/CV), 10
anos em condição de sol (I2/SL) e 20 anos em condição de sombra(I3/SB) da espécie
Maytenus ilicifolia, no decorrer do tempo.
No parâmetro Y(NPQ) (dissipação térmica) os valores entre as árvores maduras
e as mudas foram próximos. Já as árvores com idade intermediária responderam com
um menor pico para este mesmo parâmetro com o decorrer do tempo (Figura 9).
Para o parâmetro Y(NO) (dissipação não fotoquímica) as árvores maduras
apresentaram o maior pico quando comparadas com as outras plantas (mudas (3anos) e
as árvores do Turvo (10 anos)), como mostra a Figura 9.
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Figura 9. Parâmetros avaliados por indução de cinética lenta da fluorescência da
clorofila a, Y(NPQ) e Y(NO) das plantas de 3 anos em casa de vegetação (I1/CV), 10
anos em condição de sol (I2/SL) e 20 anos em condição de sombra(I3/SB) da espécie
Maytenus ilicifolia, no decorrer do tempo.
O aumento do parâmetro Y(NPQ) como observado nas plantas maduras e jovens
(Figura 9), dissipa uma energia de excitação à custa de utilização fotoquímica
(BRESTIC et al., 2012), conduzindo assim a regulação do PSII para evitar o excesso de
redução de quinona A (GENTY et al.,1989).
As medições de fluorescência da clorofila a trazem informações valiosas sobre a
eficiência dos processos fotoquímicos de conversão de energia em centros do
fotossistema II e dissipação de calor de energia de luz quando absorvidas em excesso
pelos complexos antena.
A diminuição da fluorescência da clorofila a no parâmetro Y(NPQ) para as
plantas mais jovens é causada pela dissipação reforçada em forma de calor de energia de
luz,quando em excesso absorvida pelo complexo antena do PSII (SCHREIBER et al.,
1986).

39

Os resultados obtidos a partir das avaliações da indução de curva lenta da
fluorescência da clorofila a em folhas de M. ilicifolia, comparando-se a luminosidade
revelaram diferenças significativas entre as plantas mantidas em casa de vegetação e as
plantas de sombra nos parâmetros F0, FM e Fv e diferenças significativas nas razões
Fv/FM e Fv/F0 para as plantas na casa de vegetação e as plantas no sol, como mostra a
Tabela 4.
Tabela 4. Parâmetros da fluorescência da clorofila a F0, FM e Fv e as relações dos
parâmetros Fv/FM e Fv/F0 na espécie Maytenus ilicifolia de acordo com a luminosidade
obtida em plantas na casa de vegetação (CV), árvores na sombra (SB) e pleno sol (SL).
C
CV

F0

FM

Fv

Fv/FM

0.920 (0.044)

3.526 (0.362)

2.606 (0.333)

0.737 (0.012)

Fv/F0
3.867 (0.327)
ns

2.826(0.160) ns
3.632 (0.173) *

SB

0.985 (0.057) **

4.795 (0.304) *

3.809 (0.257) *

0.794(0.007)

SL

0.828(0.082) ns

3.837(0.451) ns

3.009(0.374) ns

0.784 (0.008) *

As médias foram obtidas com N=3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses.* 5%; ** 1%; ***
0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa quando comparadas com as plantas na casa
de vegetação (CV) pela distribuição gama.

Em termos de luminosidade, os níveis de F0 foram crescentes de acordo com o
decréscimo da radiação fotossinteticamente ativa (RFA), porém somente foram
significativas as diferenças entre as folhas de M. ilicifolia na área da Rureco ao nível de
1% de probabilidade. Aumentos de F0’ podem ocorrer quando há danos no centro de
reação do PSII, ou por uma redução na transferência de energia de excitação do sistema
coletor de luz para o centro de reação (MATHIS e PALLOTIN, 1981; BAKER e
ROSENQVIST, 2004).Li et al. (2015) também não relataram diferenças marcantes nos
níveis de F0’ em folhas sombreadas e sob luz ambiente.
As diferentes respostas para a casa de vegetação, sombra e pleno sol refletem a
variação da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) que, ao longo do dia, está em
constante mudança e as plantas procuram manter um balanço entre a RFA e os efeitos
protetivos do aparato fotossintético (DEMMIG-ADAMS et al., 1995). Segundo estes
autores, esse balanço envolve o equilíbrio entre a dissipação de calor e fluorescência
(dissipação não fotoquímica) e a energia necessária à fixação de CO2 e geração dos
produtos da fotossíntese (dissipação fotoquímica).
As diferentes condições de luminosidade a que as plantas se encontravam
expostas revelaram diferenças significativas apenas entre as mudas mantidas na casa de
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vegetação e em ambiente sombreado, na área da Rureco (p≤0,5%). Os resultados
observados neste trabalho corroboram com os valores mais elevados de FM’ obtidos por
Li et al. (2015) com folhas de A.sparsifolia sombreadas quando comparadas às folhas à
luz ambiente.
Na razão Fv/FM o maior valor foi encontrado nas plantas de sombra e o menor
valor nas mudas mantidas em casa de vegetação. Folhas jovens geralmente possuem
níveis de irradiância que excedem a sua capacidade fotossintética o que as torna mais
suscetíveis a fotoinibição do que totalmente folhas maduras, embora as folhas jovens
possuam mecanismos de adaptação que as ajudam a prevenir o dano oxidativo, são
ainda muito sensíveis devido à formação permanente do aparato fotossintético
(JUVANY et al., 2013).
Existem vários mecanismos de adaptação possíveis que ocorrem durante o
desenvolvimento das folhas jovens que permitem sua maior tolerância a condições de
estresse, em comparação com folhas maduras. Folhas jovens normalmente mostram
níveis mais baixos de pigmentos fotossintéticos, menor rendimento quântico de PSII
(Fv/FM), e aumento das atividades de enzimas antioxidantes (LEPEDUS et al., 2011).
Devido à sua sensibilidade, conveniência e características não invasivas, a
fluorescência da clorofila a tem sido um apoio em estudos de fotossintéticos e resposta
da planta ao ambiente (RASCHER et al., 2000). A razão Fv/FM representa a capacidade
da fotossíntese e tem sido utilizada para determinar o rendimento máximo quântico da
fotoquímica primária ou a intrínseca eficiência quântica do PSII (KITAJIMA et al.,
1975).
Nos estudos realizados com a espinheira-santa em diferentes luminosidades, a
razão Fv’/FM’ foi maior nas plantas a pleno sol e menor nas plantas que estavam na casa
de vegetação, como mostra a figura 6.
Para as parâmetros Y(II), qP e ETR,as plantas na casa de vegetação e na sombra
apresentaram menores valores, quando comparadas com as plantas no sol (figura 8).
Sorgo et al (2004) informaram que a razão Fv’/FM’ e os parâmetros qP e o ETR
diminuíram significativamente, mas o parâmetro qN aumentou substancialmente nas
plantas sob condições de estresse.
Sofo e colaboradores (2009) ressaltam que árvores crescendo sob luz difusa são
capazes de utilizar a energia luminosa de maneira mais eficiente. Estes resultados foram
evidenciados por observações em oliveiras adultas, às quais apresentaram aumento na
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dissipação não fotoquímica na forma de calor. Os autores sugerem ainda que plantas
sombreadas reduzem a respiração como forma de favorecer o processo fotossintético.
Nesse sentido, os resultados observados para os parâmetros da indução de curva
da cinética lenta da fluorescência da clorofila aY(II), ETR, qP e qN em folhas da
espécie de M. ilicifolia explicam provavelmente as condições diferenciadas em que as
plantas em estudo se encontram. Foram observados altos valores dos parâmetros de
rendimento do fotossistema II (PSII) na estimativa da taxa relativa de transporte de
elétrons (ETR) e dissipação fotoquímica (qP) nas plantas que estavam nas condições a
pleno sol. Como consequência essas plantas apresentaram um baixo valor no parâmetro
de dissipação não fotoquímica (qN).
O parâmetro de fluorescência qP é um indicador eficaz da proporção de centro
de reação aberto do fotossistema II, o qP descreve o uso quântico no processo
fotoquímico de uma folha saudável e um alto valor de qP é útil para transportar elétrons
no centro de reação (MAO, 2007). No presente estudo, os diferentes valores no pico do
parâmetro qP, mostraram que a M.ilicifolia tem diferença significativa nas atividades
de transporte de elétrons em PSII quando as plantas são cultivadas em ambientes
variados de sombreamento.
O parâmetro qN representa a energia que não pode ser utilizado para o
transporte fotossintético de elétrons sendo dissipado inofensivamente como energia
térmica a partir do complexo antenas do PSII. Quanto menor qN em moderadamente
(20%) e severamente (5%) baixa irradiância as plantas indicam que estes indivíduos
eficazmente reduziram a irradiância e utilizaram de forma eficiente a energia absorvida
pelo complexo antena em PSII (VERES et al., 2006).
Neste trabalho os menores valores para qN foram das plantas a pleno sol,
seguidas pelas plantas na sombra e as plantas na casa de vegetação, como mostra a
figura 8.
O maior pico do parâmetro ETR em plantas de sol na espécie M.ilicifolia (figura
8) indicam que folhas de sol podem apresentar maior capacidade fotossintética sobre
uma área foliar, enquanto folhas de sombra geralmente possuem baixa taxa de
assimilação líquida de CO2 (TATENO e TANEDA, 2007) e se tornam saturados em
baixa radiação (ZHANG et al., 2004). Segundo Ralph e Gademann (2005) os
parâmetros da fluorescência da clorofila fornecem informações detalhadas sobre as
características de saturação do sistema de transporte de elétrons, além de descrever o
estado de adaptação à luz e capacidade de tolerar mudanças de curto prazo na condição
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de luminosidade de uma planta.
Ptushenko et al. (2013) realizou estudos com espécies de Tradescantia
sombreadas e sob sol, e observou que T. fluminensis sob condições sombreadas
apresentou menor rendimento fotossintético do PSII. Resultados semelhantes a este
parâmetro foi observado para as árvores de M. ilicifolia na Rureco as quais se
encontram sob condições de sombra onde apresentam luminosidade mais baixa. Já para
T. sillamontana espécies tolerantes ao sol revelaram maiores rendimentos semelhantes
às árvores a pleno sol no Turvo da espécie M. ilicifolia.
A eficiência fotoquímica do fotossistema II permite avaliar a proporção de luz
absorvida pelos pigmentos clorofilianos associados a ele que será utilizado
fotoquimicamente (MAXWELL e JOHNSON, 2000).
A taxa de transferência de elétrons é uma medida da separação de cargas dos
centros de reação do PSII, pequenas oscilações no ETR se devem a condições
ambientais, considerando que a capacidade fotossintética das plantas pode ser alterada
por estresses bióticos ou abióticos, como temperatura, radiação, deficiência hídrica,
salinidade, presença de insetos ou fungos, entre outros (BOWN et al., 2002; OLIVEIRA
et al., 2002).Segundo Medrano et al. (2002) a regulação da ETR está associada ao
fechamento dos estômatos, que é compensada por um aumento de dissipação térmica
Y(NPQ).
Nas plantas em que ocorre aclimatação à luz, pode ocorrer a ativação dos
processos de transporte de elétrons no lado do receptor de fotossitema I o que, por sua
vez, irá facilitar a reoxidação da plastoquinona sobre a ação da luz actínica (KUVYKIN
et al., 2011).
Os parâmetros fluorescência da clorofila a são uma ferramenta útil para
monitorar a reação PSII as mudanças na intensidade da luz (SOFO et al., 2009) e a
composição espectral (GILBERT et al., 2009).
Para o parâmetro Y(NPQ) as plantas na sombra e na casa de vegetação com
menor radiação solar apresentaram os maiores valores e as plantas a pleno sol
responderam com valores menores, como mostra a figura 9.
O parâmetro Y(NPQ) determina a dissipação de energia térmica e representa um
mecanismo eficiente para reduzir o transporte de elétrons na cadeia com saturação
(KALITUHO et al., 2007).
A diminuição no rendimento de fluorescência da clorofila a que se manifesta no
parâmetro Y(NPQ) para as plantas em pleno sol é uma resposta pela saturação do pulso
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de luz (BAKER, 2008), é um dos mecanismos mais importantes de fotoproteção em
plantas (RUBAN et al., 2012).
4.3.2. Cinética Rápida – OJIP teste M.ilicifolia
Muita atenção tem sido dada à indução de fluorescência rápida adaptada ao
escuro, denominada fluorescência transitória ou efeito Kautsky, a qual é importante para
o entendimento de transporte de elétrons no PSII (STIRBET et al., 2011).
Segundo Strasser et al. (2000) o teste OJIP é baseado na teoria do fluxo de
energia através das membranas tilacoides. As características da curva OJIP, também
denominado JIP-teste fornecem informações sobre a estrutura e função do aparelho
fotossintético (KALAJI e LOBODA, 2009).
Os resultados observados nos principais pontos da fluorescência transitória ou
JIP teste em folhas de M. ilicifolia adaptadas ao escuro, nas diversas condições
ambientais e de idade são apresentados na Figura 10.
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Figura 10. Pontos de inflexão da curva OJIP realizado em plantas jovens mantidas em
casa de vegetação (I1/CV), árvores com 10 anos à pleno sol (I2/SL) e árvores de 20
anos na sombra (I3/SB), da espécie Maytenus ilicifolia.
A relação de dependência estabelecida entre os parâmetros da fluorescência e a
idade da planta já se encontram bem estabelecidas. Li et al. (2015) trabalhando com
folhas imaturas e maduras de Alhagi sparsifolia observou que a forma e a intensidade
da fluorescência foram influenciadas em diferentes condições de luminosidade.
Semelhante aos resultados observados neste trabalho, a curva OJIP das plantas de A.
sparsifolia sombreada foi superior à curva de fluorescência das plantas sob condições
de luminosidade ambiente (Figura 10).
O nome do teste OJIP vem dos pontos específicos sobre a curva de indução, o
ponto O da curva OJIP equivale ao F0, o ponto J (2-3ms) e I (~ 30ms) representam as
inflexões entre os pontos O e P e o ponto P demonstra o pico, equivale para o FM.
Kalaji et al. (2012) nos estudos realizados em plantas de Arabi abiad e Arabi
aswad crescidas sob baixa e alta luminosidade revelaram estresse causada pelo excesso
de luminosidade e revelaram uma curva mais baixa para ambas as espécies testadas
(KALAJI et al., 2012).
Uma diminuição na eficiência fotossintética durante a fotoinibição pode ser uma
forma eficaz de regular o mecanismo, evitando danos à PSI e PSII (D’AMBROSIO et
al., 2006). Certamente, a exposição a altas temperaturas é conhecida como uma das
influências externas que mais afetam o processo global da fotossíntese (BURKHOV e
MOHANTY, 1999) pois o estresse por calor afeta os valores dos parâmetros da
fluorescência

da

clorofila

(CHEN

et

al.,

2009).
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Tabela 5. Pontos representativos da cinética rápida da fluorescência da clorofila a adaptada ao escuro: FI, FJ, FM, F0, Fv, Fv/FM e Fv/F0 nas folhas
de Maytenus ilicifolia sob diferentes intensidades luminosas em mudas em casa de vegetação (CV/I1), em árvores a pleno sol (SL/I2) e à sombra
(SB/I3).
C

FI

FJ

FM

FO

FV

FV/FM

FV/FO

SB/I3

4.231 (0.402)

3.310 (0.209)

4.465 (0.427)

3.379 (0.166)

1.085 (0.268)

0.243 (0.037)

0.321 (0.065)

CV/I1

3.050 (0.290) ** 2.551 (0.218) ***

3.235 (0.299) **

2.608 (0.246) ***

0.626 (0.062) **

0.193 (0.009) *

0.240 (0.014) *

SL/I2

3.517 (0.371) *

3.752 (0.399) *

2.396 (0.160) ***

1.355(0.242) ns

0.361 (0.026) ***

0.565 (0.064) ***

2.493 (0.192) ***

As médias foram obtidas com N=3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa quando
comparadas

com

plantas

na

sombra

(SB)

pela

distribuição

gama.
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O teste OJIP mostrou uma leve queda no ponto J das árvores maduras e em
ambiente sombreado. Nas árvores de sol e idade intermediaria ocorreu um aumento no
ponto J e um leve declínio neste mesmo ponto da curva para as mudas na casa de
vegetação (Figura 10), esta queda nas mudas indica que as plantas estão passando por
um estresse de luminosidade ou térmico.
Segundo Murkowski (2002), o estresse térmico provoca alterações nas
propriedades de oxidação redução no PSII e reduz a eficiência do transporte de elétrons
na fotossíntese em ambos os fotossistemas. Portanto, a forma da curva de OJIP também
é influenciada pela alta temperatura. Uma diminuição no nível de FM, pode ser
relacionada com a desnaturação de proteínas e clorofila (YAMANE et al., 1997).
A Figura 11 representa que foram mais elevados os parâmetros básicos da
fluorescência (F0’ e FM’) e os pontos I e J da curva nas folhas de M. ilicifolia mais
maduras e em ambiente sombreado. As plantas que se desenvolveram a pleno sol
apresentaram o maior valor de FV’ e das relações de eficiência do rendimento quântico
máximo do PSII. Por outro lado, os menores valores destes parâmetros foram
observados nas mudas de M. ilicifolia mantidas em casa de vegetação.
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Figura 11. Gráfico radar com os principais pontos da curva OJIP normalizados obtidos
a partir da cinética rápida da FChl a em folhas de M. ilicifolia adaptadas ao escuro sob
diferentes idades e condições ambientais.
Em geral, o estresse causa mudanças na intensidade da fluorescência por
promover inibições no processo de reoxidação da QA- (STIRBET e GOVINDJEE, 2011;
STRASSER et al., 2004). Similarmente aos resultados obtidos neste trabalho, Li et al.
(2015), também observou que a FChl transitória apresentou valores mais elevados nas
sombreadas quando comparadas às folhas à pleno sol, indicando que as folhas absorvem
mais luz quando estão em ambientes mais iluminados.
4.3.3. Cinética de indução da fluorescência
A análise da cinética de indução da FChl ou cinética lenta permite a determinação
da dissipação de energia fotoquímica e não fotoquímica no processo fotossintético e
ainda fornece informações sobre outros processos relacionados ao PSII (protetivos,
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destrutivos, de regulação) e relacionados ao aparato fotossintético (ROHÁČEK e
BARTÁK, 1999).
Estudos demonstram que o uso da fluorescência modulada associado à aplicação
de repetitivos pulsos de saturação podem ampliar as informações acerca da dissipação
de energia, comparado ao uso da fluorescência convencional (SCHREIBER et al.,
1986).
A indução de curva lenta obtida por sucessivos pulsos de saturação nas folhas de
M. ilicifolia nas diferentes idades e nos diversos ambientes são apresentadas na Figura
12. É possível observar que os índices mais elevados de fluorescência ocorrem nas
plantas sombreadas, e as curvas da FChl das plantas de M. ilicifolia à pleno sol e das
mudas mantidas em casa de vegetação foram muito semelhantes e com níveis bem mais
baixos de emissão de fluorescência.
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Figura 12. Teste indução de curva da cinética lenta realizado nas plantas jovens
mantidas em casa de vegetação (I1/CV), árvores com 10 anos à pleno sol (I2/SL) e
árvores de 20 anos na sombra (I3/SB), da espécie Maytenus ilicifolia.
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A partir da curva foram obtidos os parâmetros de dissipação da fluorescência qQ
que representa a conversão de energia fotoquímica em nível de PSII e qE o qual se
refere aos processos de perda de excitação dos elétrons. Foram analisados ainda alguns
dos parâmetros básicos da fluorescência, F0, FV e FM com base na curva de indução
lenta da fluorescência (Tabela 6).
Os resultados obtidos revelaram que F0 foi menor nas plantas sombreadas e maior
nas mudas de M. ilicifolia mantidas na casa de vegetação. A fluorescência variável (FV)
por outro lado, foi maior nas mudas mantidas na casa de vegetação e menor nas plantas
à pleno sol. Ao comparar os resultados da FM em todas as técnicas de fluorescência
aplicadas: indução de cinética lenta adaptada ao escuro (Tabela 3), adaptada à luz e
indução de cinética rápida (Tabela 5), este foi o parâmetro que manteve o perfil de
resposta. O referido parâmetro apresentou valores mais elevados para as plantas
sombreadas, na área da Rureco, e os menores valores nas mudas de M. ilicifolia
mantidas na casa de vegetação (Tabela 6).
Tabela 6. Parâmetros básicos de indução da fluorescência lenta e coeficientes de
dissipação de energia obtidos após repetidos pulsos de saturação em folhas de Maytenus
ilicifolia nos diferentes locais de estudo.
T

Fo

FM

FV

qQ

qE

SB/I3

0.811

4.426

2.511

0.691

2.796

CV/I1

0.933

3.238

3.494

0.284

2.256

SL/I2

0.873

3.322

2.365

0.521

2.110

As plantas que se desenvolveram com menos RFA apresentaram maior conversão
de energia fotoquímica nos centros de reação do PSII (qQ). Porém, estas mesmas plantas
também apresentaram maior taxa de transferência de energia de excitação dos elétrons
(qE), a qual promove energização da membrana do tilacoide, contribuindo na construção
do gradiente de pH transtilaciodal. Segundo Perales-Vela et al. (2007) o excesso de
energia de excitação pode também ser convertido em dissipação térmica, no intuito de
manter o balanço entre absorção e utilização de energia. Como discutido anteriormente,
a dissipação não fotoquímica Y(NPQ) e a dissipação térmica Y(NO) foram maiores nas
plantas de sombra (Figura 12) quando comparada às plantas de M. ilicifolia nas
condições de maior luminosidade e nas mudas em casa de vegetação.
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Schreiber et al. (1986) afirmam ainda que sob condições de alta intensidade
luminosa, a resposta em termos de fluorescência em geral é governada por dissipação
dependente de energia.
Os resultados apresentados na tabela 6 foram utilizados em análise estatística
multivariada, por análise de componentes principais e foi possível distinguir os grupos
de plantas em função das condições de luminosidade em que se encontravam (Figura
13).
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Figura 13. Duplo gráfico de loading e escores dos parâmetros de fluorescência e
coeficientes de dissipação de energia em folhas de Maytenus ilicifolia nos diferentes
ambientes.
A análise de fator (AF) foi realizada para se checar quais das cinco variáveis
(tabela 6) seriam as mais importantes neste conjunto de dados. A AF revelou que três
variáveis F0, FM e qQ foram as que apresentaram comunalidades acima de 0,7 e portanto,
permaneceram para a subsequente análise de componentes principais, ACP.
As duas componentes principais 1 e 2 juntas explicaram 100% da variabilidade
dos dados. Três grupos distintos se formaram e podem ser observados no duplo-gráfico
de loading e escores. As plantas de M. ilicifolia em ambiente sombreado (I3/SB)
apresentaram o maior nível de FM. As mudas (I1/CV) apresentaram a maior
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fluorescência inicial, F0. E as plantas à pleno sol (I2/SL) se distinguiu das demais
devido aos menores índices de todos os atributos analisados.
4.3.4. Pigmentos clorofilianos em plantas de M. ilicifolia
Analisando o teor de pigmentos clorofilianos em M.ilicifolia de acordo com o
estágio de desenvolvimento, as plantas jovens apresentaram diferença estatística
significativa com as plantas intermediarias para Chl a, b, total, carotenoides e
carotenoides/Chl ab e os teores de Chl a, b, ab, total, carotenoides foi encontrado em
plantas jovens como mostra a Tabela 7.
O conteúdo de clorofila nas folhas também é um dos fatores mais importantes na
determinação da taxa de fotossíntese (MAO et al., 2007) e produção de matéria seca
(GHOSH et al., 2004). Segundo Naidu e colaboradores (1984)as taxas reduzidas de
fotossíntese pode ser devido a níveis reduzidos de clorofila, particularmente Chl a que é
mais diretamente envolvida na determinação da atividade fotossintética (SESTAK,
1996).
Os resultados de teor de pigmentos comparando a luminosidade de cada local
revelaram que as plantas de sol apresentaram menor valor de Chl a e Chl b e as plantas
mantidas em casa de vegetação proporcionaram maior valor de Chl a e Chl b, como
mostra a Tabela 8.
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Tabela 7. Teores de pigmentos da espécie Maytenus ilicifolia em plantas jovens (I2), idade intermediária (I2) e plantas maduras (I3).
C

Chl a

Chl b

Chl ab

I1

10.401 (1.433)

3.652 (0.496)

2.848 (0.065)
ns

I2

6.175 (1.018) ***

2.288 (0.264) **

2.702(0.183)

I3

9.901(1.351) ns

3.611(0.504) ns

2.744(0.053) ns

Chl total

xc

xc/chlab

14.054 (1.925)

2.650 (0.229)

0.930 (0.073)

8.463 (1.270) ***

1.130 (0.209) ***

0.418 (0.053) ***

13.512(1.851) ns

2.186(0.369) ns

0.797 (0.136) *

As médias foram obtidas com N=3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa quando
comparadas com as mudas (I1) pela distribuição gama.

Tabela 8. Teores de pigmentos da espécie Maytenus ilicifolia nas árvores em ambiente sombreado (SB), em casa de vegetação (CV) e a pleno sol
(SL).
C

Chl a

Chl b

Chl ab

Chl total

xc

xc/chlab

SB

9.901(1.351)

3.611 (0.504)

2.744 (0.053)

13.512 (1.851)

2.186 (0.369)

0.797 (0.136)

CV

10.401 (1.433)***

3.652 (0.496)***

2.848 (0.065)***

14.054 (1.925)***

2.650 (0.229) ***

0.930 (0.073)***

SL

6.175(0.248)

ns

2.288(0.059)

ns

2.702(0.141)

ns

8.463(0.243)

ns

1.130(0.097)

ns

0.418(0.022)ns

As médias foram obtidas com N=3 e o desvio padrão é apresentado entre parênteses * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa quando
comparadas com as plantas na sombra (SB) pela distribuição gama.
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As plantas em local sombreado apresentaram maior teor de clorofila quando
comparado com plantas a pleno sol de M. ilicifolia. A clorofila encontra-se em
constantes processos de síntese e degradação (fotooxidação), sob radiações intensas, o
processo degradativo ocorre de forma pronunciada, enquanto sob condições de
sombreamento, as concentrações foliares de clorofilas tendem a aumentar (KRAMER e
KOZLOWSKI, 1979; WHATLEY eWHATLEY, 1982; BRAND, 1997; ALVARENGA
et al., 1998).
A redução no teor de clorofilas (por unidade de massa e, ou por unidade de área)
em níveis mais elevados de irradiância é amplamente relatada na literatura, como
registrado por Atroch et al. (2001), Kitajima e Hogan (2003) e Alvarenga et al. (2003),
principalmente em espécies florestais. Os níveis de clorofilas foliares são controlados
pela luz, sendo que, em intensidades mais elevadas de radiação, as moléculas de
clorofilas são mais passíveis a processos fotoxidativos, sendo o equilíbrio estabelecido
com níveis de radiação mais baixo (KRAMER e KOZLOWSKI, 1979). Portanto, folhas
de sombra possuem, geralmente, maior concentração de clorofilas em relação às
crescidas sob pleno sol (CASTRO, 2002; ALVARENGA et al., 2003).
Portanto, para a espécie Maytenus ilicifolia, o nível de sombreamento existente
foi suficiente para causar alterações no conteúdo da clorofila a e b. Estes resultados
também foram observados por Senevirathna et al. (2003), que verificaram decréscimos
significativos nos teores de clorofila entre folhas de sol e folhas de sombra.
Estas alterações nos teores de clorofila, nas plantas que se encontram na sombra,
ocorrem para que as plantas deste ambiente possam maximizar a captura de luz
(NAKAZONO et al., 2001).
Pesquisas com espécies de Miconia (MARQUES et al., 2000) e Acer (HANBA;
KOGAMI e TERASHIMA, 2002) também encontraram uma tendência para maiores
concentrações de clorofila em folhas de ambientes sombreados.
Vários estudos sugerem que folhas de sombra usualmente possuem maior
concentração de clorofila por unidade de área, como em V.megapotamica (CAO, 2000;
YANO e TERASHIMA, 2004), para incrementar a absorção da luz vermelha, que é
limitada em ambientes sombreados, e para a manutenção do balanço energético entre os
fotossistemas PSII e PSI (CAO, 2000).
As maiorias das espécies florestais possuem a possibilidade de desenvolver
diferentes estruturas anatômicas e morfológicas quando crescem em diferentes situações
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de luminosidade. Neste sentido, costuma-se diferenciar folhas de sol e de sombra
quanto à natureza morfológica e estrutura anatômica (LARSCHER, 1986).
De maneira geral, considera-se que as folhas de sombra apresentam uma maior
expansão da lâmina foliar e um conseqüente "espalhamento" da unidade organizacional
ao longo desta maior área, enquanto que as folhas de sol são menores e mais espessas
(WHATLEY e WHATLEY, 1982).
As folhas de sombra apresentaram maior teor de carotenoides quando
comparados com as folhas a pleno sol de M. ilicifolia e maior teor de clorofila a e b. As
folhas de sol possuem quantidades menores de complexo de colheita de luz (LHC), em
comparação com as folhas de sombra. Os cloroplastos de folhas de sombra possuem
maior e mais larga pilha de tilacoides e investem principalmente no pigmento antena. E,
assim, folhas de sombra apresentaram maior teor de clorofila e carotenoides totais por
folha de massa fresca, em comparação com folhas de sol (DAI et al., 2009).
Para a razão Chl ab as plantas de casa de vegetação e sombra apresentaram
valores maiores quando comparadas com as plantas de sol. O mesmo resultado foi
observado por Alves (2006) que também trabalhou com a espinheira-santa. A razão
clorofila ab nas folhas das plantas do tratamento sombra apresentou maiores valores
médios 20,4% e 13,69% do que nas folhas das plantas do tratamento sol.
4.3.5. Densidade estomática, índice de área foliar e radiação fotossinteticamente
ativa em plantas de M. ilicifolia
A densidade estomática em M.ilicifolia foi maior em plantas nas condições de pleno
sol e menor nos indivíduos mantidos em casa de vegetação, 649.2 estômatos/mm2 e
395.6 estômatos/mm2, respectivamente como mostra a Tabela 9.
Tabela 9. Índice de área foliar, densidade estomática e radiação fotossinteticamente
ativa em plantas de Maytenus ilicifolia em condições de sombra (SB), casa de vegetação
(CV) e a pleno sol (SL).
IAF

DE

RFA (umol m-2s-1)

SB

0.396 (0.124)

482.2 (94014)

184.6 (79.689)

CV

0.276(0.015) ns

395.6 (62.038) ***

407.1 (20.180)***

SL

0.330(0.095) ns

649.2 (83.027) ***

733.5 (18.920)***

Condições
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As médias foram obtidas com N= 5 para IAF e RFA e N=10 para DE e o desvio padrão é apresentado
entre parênteses. * 5%; ** 1%; *** 0,1% de probabilidade e ns indica diferença não significativa quando
comparadas com plantas na sombra (SB) pela distribuição gama.

Alves (2006) em seus estudos constatou que as folhas das plantas de M.ilicifolia
do tratamento sol apresentaram 48,81% e 28,28% mais estômatos por unidade de área
do que as folhas das plantas do tratamento sombra e meia sombra, respectivamente.
Pelas fotos da face abaxial das folhas de M. ilicifolia também é possível
observar a maior densidade de estômatos na folha de sol (Figura 14) quando
comparadas com a folha na condição sombreada (Figura 15), seguida pela menor DE
nas plantas mantidas em casa de vegetação (Figura 16). Este fato pode ter ocorrido
devido à maior exposição das folhas a radiação solar, para as plantas a pleno sol.

Figura 14. Foto dos estômatos da face abaxial da folha da espécie Maytenus ilicifolia,
localizada a pleno sol no município do Turvo. Fonte: o autor.
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Figura 15. Foto dos estômatos da face abaxial da folha da espécie Maytenus ilicifolia,
localizada na sombra na Rureco. Fonte: o autor.

Figura 16. Foto dos estômatos da face abaxial da folha da espécie Maytenus ilicifolia,
localizada na casa de vegetação. Fonte: o autor.
O aumento no número de estômatos/mm2 geralmente é observado em folhas de
plantas expostas ao sol, como visto por vários autores (SILVIA eANDERSON, 1985;
CASTRO et al., 1998; ALMEIDA, 2001; ZANELA, 2001), e esta pode ser um
indicativo de um mecanismo de adaptação das plantas às condições de baixa
disponibilidade hídrica no solo. Segundo Medri e Lleras (1980), isso pode assegurar as
plantas uma maior eficiência de trocas gasosas em horários caracterizados por maior
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umidade relativa do ar. Em plantas de sombra Wilkinson (1979) em seus estudos,
também registrou menor quantidade de estômatos nas folhas.
Klich (2000) e Gonçalves et al., (2005) também descrevem que as folhas mudam
suas características estruturais para se adaptar a diferentes níveis de luminosidade.
A densidade estomática e o tamanho da célula guarda são regulados pela
intensidade da luz (TICHÁ, 1982). Folhas de sombra maiores e finas geralmente têm
menor densidade estomática quando comparadas com folhas mais grossas de sol,
afetando significativamente a fotossíntese (EENSALU et al., 2008;. HOLLAND e
RICHARDSON, 2009).
O registro de estômatos apenas na região abaxial das folhas em todos os
tratamentos de luminosidade classifica a espinheira-santa no grupo de espécies que
formam as folhas hipoestomáticas. Observações similares foram averiguadas em 34
outros estudos realizados com a espécie (ALQUINI e TAKEMORI, 2000;
FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2003; JACOMASSI e MACHADO, 2003; DUARTE;
DEBUR; 2005).
Isso caracteriza as espécies que buscam a sombra e protege o aparelho
fotossintético de excesso de radiação solar, o que reforça observações anteriores sobre
os teores de pigmentos encontrados neste trabalho sobre M. ilicifolia (RAKOCEVIC et
al., 2003).
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4.4 Conclusões
As avaliações realizadas por indução de curva da cinética lenta nas folhas de M.
ilicifolia revelaram que a maior emissão de fluorescência máxima (FM) ocorreu nas
plantas maduras e em local sombreado. A elevação observada na fluorescência basal
(F0) nestas mesmas plantas revelou um provável estresse causado por herbivoria nas
plantas na área da Fundação Rureco. Este aspecto também é comprovado pelos baixos
valores da relação FV/FM observadas nestas plantas.
O rendimento fotossintético do fotossistema II, Y(II), a taxa relativa de
transporte de elétrons (ETR) e a dissipação fotoquímica (qP) foram maiores nas plantas
de M. ilicifolia que se encontravam a pleno sol, em função da maior disponibilidade de
luz. Porém, nas plantas sombreadas, os menores valores observados para estes
parâmetros demonstram a capacidade de adaptação da espécie na utilização eficiente da
energia, pois os valores de dissipação de energia não fotoquímica (qN) foram muito
parecidos entre as diferentes condições ambientais analisadas.
Os valores mais elevados de dissipação não fotoquímica por meio do parâmetro
Y(NPQ) revelaram a possibilidade de estresse térmico das mudas de espinheira-santa
mantidas em casa de vegetação. Estes resultados são confirmados pela elevação do
ponto J, na indução de cinética rápida da curva OJIP. Outro aspecto relevante que
demonstra o comportamento diferenciado das plantas mantidas à pleno sol e na sombra,
foi a análise dos pontos básicos normalizados da curva OJIP.
As mudas de M. ilicifolia e as plantas que se desenvolveram na área sombreada
apresentaram os maiores teores de pigmentos clorofilianos como esperado, assim como
o maior Índice de Área Foliar. Como esperado, a maior densidade estomática foi
observada nas plantas mantidas a pleno sol, na área do Turvo, ou seja, plantas com
idade intermediária.
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5. CAPÍTULO 2- BIOMASSA VEGETAL E AMOSTRAGEM ALEATÓRIA DE
RAMOS DE Maytenus ilicifolia MART. EX REISS.
RESUMO
A espécie Maytenus ilicifolia é um produto não-madeireiro (PFNM) e a sua colheita é
realizada através das folhas, que são muito utilizadas como chá, pois é uma planta
conhecida pelo seu poder medicinal. Por se tratar de uma planta com poder curativo a
espécie é muito explorada pelo extrativismo e por isso a necessidade de um manejo
sustentável. Pensando neste aspecto, este capítulo verificou a eficiência da amostragem
probabilística de ramos para quantificar a produção de folhas comparando com a
produção de biomassa vegetal em Maytenus ilicifolia. Para realização da amostragem,
foram testadas duas técnicas de seleção: probabilidade proporcional ao diâmetro (PPD)
e probabilidade uniforme (PU), aplicadas em cinco árvores, uma de cada classe de
diâmetro. A biomassa real foi realizada nas mesmas árvores que passaram pela
amostragem. Na biomassa real foi observada maior valor no fuste para massa de peso
verde, peso seco e teor de umidade, quando comparado com galhos e folhas.

A

amostragem aleatória de ramos superestimou a produção de folhas nas árvores
avaliadas, sendo sua principal desvantagem o alto erro amostral, para ambas as técnicas
(PPD e PU). Sugere-se um fator de correção (0,76 PPD e 0,25 PU) para que as
estimativas aproximem-se do valor real obtido com o censo. Os altos valores ocorreram
provavelmente pelo fato da árvore ser ramificada desde sua base e ter sido realizado
apenas dois caminhos por árvore para ambas as técnicas (PPD e PU). Concluiu-se que
na amostragem aleatória de ramos em M.ilicifolia a técnica da probabilidade
proporcional ao diâmetro apresentou 76% de sucesso quando comparada com a
probabilidade uniforme com 25% de acerto, para a espinheira-santa.
Palavras-chave: amostragem aleatória de ramos; biomassa; espinheira-santa.
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ABSTRACT
The Maytenus ilicifolia species is a non-timber product (NTFP) and their harvest is
carried out through the leaves, which are widely used as tea, it is a plant known for its
medicinal power. Because it is a plant with healing power the species is very exploited
by extraction and therefore the need for sustainable management. Thinking this point,
this chapter there probabilistic sampling efficiency branches to quantify the leaf
production compared with the production of plant biomass into Maytenus ilicifolia. To
carry out the sampling, were tested two selection techniques: probability proportional to
the diameter (PPD) and uniform probability (PU), applied to five trees, one for each
diameter class. Actual biomass was performed in the same trees that have passed
through the sample. In actual biomass was observed in the highest shaft for mass fresh
weight, dry weight and moisture content when compared with twigs and leaves.
Random sampling branches overestimated leaf production in the evaluated trees, and its
main disadvantage is the high sampling error for both techniques (PPD and PU).It is
suggested a correction factor (0.76 PPD and 0.25 PU) for the estimates closer to the true
value obtained from the census. The high values occurred probably because the tree is
branched from the ground and have been held only two paths per tree for both
techniques (PPD and PU). It is concluded that the random sampling of branches in M.
ilicifolia the technique of probability proportional to the diameter showed 76% success
rate compared with 25% with uniform probability of success for the espinheira-santa.
Keywords: random sampling branches; biomass; espinheira-saint.
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5.1. Introdução
Os produtos florestais não-madeireiros (PFNM) são recursos fornecidos pelas
florestas e demais formas de vegetação, cujo valor para a economia e para a sociedade é
enorme. Os PFNM são os frutos, sementes, cascas, raízes, folhas e óleos
comercializados. São importantes fontes de nutrientes e de renda, principalmente para
as comunidades rurais, configurando uma rede tradicional e informal de uso da
biodiversidade brasileira, em função da relação com as comunidades extrativistas, os
PFNM

promovem

a

valorização

da

manutenção

da

vegetação

nativa

e,

consequentemente, são vistos como uma estratégia de conservação e de aproveitamento
dos recursos florestais (BORGES, 2012).
A colheita da espécie medicinal Maytenus ilicifolia é realizada através da poda.
A coleta indiscriminada de grandes quantidades de folhas, sem qualquer critério técnico,
depreda o patrimônio genético vegetal. O cultivo ou manejo de áreas de ocorrência
natural da espinheira-santa apenas será racional se forem consideradas informações
sobre sua ecologia e a influência do ambiente no seu crescimento (RACHWAL, 1997).
A acumulação de biomassa é influenciada por todos os fatores que afetam a
fotossíntese, por exemplo, a luminosidade, temperatura, concentração de CO2, e
umidade. Outros fatores como fungicidas, inseticidas, doenças, além de aspectos
internos que incluem a idade das folhas, sua estrutura e disposição, distribuição e
comportamento dos estômatos e teor de clorofila, também, influenciam na acumulação
de biomassa (BROWN et al., 1991). Este acúmulo em árvores é diferente em cada local
onde é medida, refletindo uma variação causada por fatores ambientais e por fatores
inerentes à própria planta (SOARES et al., 2006).
Para ajudar no plano do manejo sustentável dos PFNM, uma das condições
fundamentais é a quantificação dos recursos florestais com um baixo valor e boa
precisão em curto período de tempo (WONG, 2000; BIH, 2006).
Várias organizações governamentais e não governamentais consideram o manejo
sustentável dos recursos naturais como uma estratégia eficiente de conservação da
biodiversidade das florestas. Assim, diversos autores têm estudado métodos de manejo
que visam o rendimento sustentável na utilização de essências florestais. Alguns
propõem a exploração de produção de biomassa das espécies desejadas em detrimento
da diversidade do ecossistema, de forma a se obter maior retorno econômico (GÓMEZPOMP e BURLEY, 1991).
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Jessen (1955) desenvolveu uma técnica de amostragem probabilística em multiestágios para estimar a produção de frutos de árvores individuais, conhecida como
amostragem aleatória de ramos (AAR). Uma técnica baseada na seleção de ramos de
uma árvore, de modo aleatório, através da qualificação de probabilidades de seleção a
cada um dos ramos. A árvore selecionada é considerada como a população e o
parâmetro alvo a ser mensurado é a quantidade total dos atributos quantificados nos
ramos amostrados.
Apesar da amostragem aleatória de ramos ser mencionada como uma
metodologia de amostragem não tendenciosa para estimar característica de árvores
individuais, seu uso na espécie Maytenus ilicifolia ainda não foi testada. Por se tratar
de uma árvore nativa e medicinal, a quantificação da produção dos indivíduos por
métodos de amostragem pode ser uma ferramenta importantíssima para avaliar a
capacidade produtiva de uma área que pretende ser explorada, como alternativa a
derrubada das árvores. Assim a AAR pode ser um método viável para quantificar a
produção de folhas da espinheira-santa.
Desta forma, foi testada a amostragem aleatória de ramos na produção de
biomassa foliar em comparação com a biomassa determinada por método destrutivo
deM. ilicifolia.
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5.2. Material e Métodos
5.2.1. Local da área de estudo
O estudo foi realizado em uma comunidade natural da espécie Maytenus
ilicifolia, localizada na Fundação Rureco, no município de Guarapuava na BR 277, Km
348, bairro São Sebastião (Figura 17). Na área, foi identificado e marcado com placa
metálica o total de 32 indivíduos da espinheira-santa. Cada árvore foi avaliada em
relação o diâmetro à altura de 30 cm do solo, está distância do solo foi assim
determinado, devido à espécie ser muito ramificada.
Os 32 indivíduos da espécie foram classificados em cinco classes de diâmetro e
sorteados uma árvore de cada classe para a análise.

Figura 17. Localização da área de estudo, Fundação Rureco no Município de
Guarapuava, PR. Fonte: Google Earth. Fonte: Francisco Alberto Putini.
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O clima no local é considerado do tipo Cfb (classificação de Koeppen), com
temperatura média anual em torno de 16º C, sendo a temperatura média do mês mais
quente inferior a 22º C e do mês mais frio entre 6ºC e 8ºC.O solo da área de estudo é do
tipo cambissolo hálico Tb distrófico. (STEEBOCK, 2003).
5.2.2. Material experimental
O material de estudo foi à espécie, com ocorrência na região Sul do país
Maytenus ilicifolia, reconhecida pela sua ação medicinal e conhecida popularmente
como espinheira-santa, pertencente à ordem Celastrales e à família Celastraceae.
5.2.3. Avaliações
5.2.3.1. Amostragem aleatória de ramos
Para seleção das árvores foram marcados e enumerados todos os indivíduos e
classificados os 32 indivíduos em cinco classes de diâmetro (cm), posteriormente foi
sorteado um indivíduo em cada classe de diâmetro.
Cada árvore amostrada foi considera como uma população, avaliada pelas
técnicas da probabilidade uniforme (PU) e probabilidade proporcional ao diâmetro
(PPD) e o peso das folhasno final do ramo amostrado, foram os atributos a serem
quantificados:
(A) Probabilidade Uniforme (PU): todos os ramos de cada nó possuem a mesma
probabilidade de seleção;
(B) Probabilidade proporcional ao diâmetro do ramo (PPD): a seleção do ramo
depende do seu diâmetro.
Após a realização da amostragem em ramos foi realizada a pesagem das folhas,
obtendo o parâmetro, o qual foi comparado com a técnica da amostragem em ramos,
verificando sua efetividade. A amostragem foi realizada no mês de abril e o parâmetro
alvo foi o peso das folhas por árvore. Assim, o objetivo foi selecionar, de forma
aleatória, um ramo terminal a partir do primeiro nó (bifurcação), com a finalidade de
quantificar o atributo de interesse. A amostragem de ramos considera que os ramos
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selecionados formam um caminho até o ramo terminal, onde é determinada a medida de
interesse.
A AAR utiliza a ramificação natural do interior da copa para formar sua
amostra, requerendo a prévia definição de ramos, nós, segmentos de ramos e caminhos
(CANCINO, 2005). Os ramos formam o sistema inteiro que tem seu desenvolvimento
de um único broto, gemas laterais ou terminais, formando uma subpopulação dentro da
árvore.
O nó é o ponto na árvore onde o ramo se divide em dois ou mais (bifurcação); os
segmentos são uma parte de um ramo entre dois nós consecutivos; o caminho é uma
série de segmentos entre o segmento basal e o terminal, o número de caminhos
possíveis em uma árvore é igual ao número de brotos terminais, como demonstra a
Figura 18 (CANCINO, 2005; CANCINO; SABOROWSKI, 2005).

Figura 18. Esquema demonstrativo da terminologia do método de amostragem de
ramos. A árvore (a) apresenta 40 segmentos e 27 possíveis caminhos da base do fuste
(no primeiro nó) até um broto terminal. Os quatro segmentos de um caminho da base do
fuste (no primeiro nó) até um broto terminal. Os quatro segmentos de um caminho
possível são mostrados em (a), com marcação dos nós e segmentos. A AAR pode cessar
em qualquer nó, onde o ramo selecionado (ramo 3 circulado) é tratado como o segmento
terminal do caminho, como mostrado em (b). A amostragem pode também iniciar em
qualquer nó da árvore (c), sendo que as estimativas encontradas são válidas apenas para
o ramo de início da amostragem (ramos circulados, contendo os segmentos 1, 2 e 3),
não para a árvore inteira. Fonte: Adaptado de Gregoire e Valentine, 2007.
Segundo Gregoire e Valentine (2007), o primeiro segmento do caminho se
estende da base do fuste, definido como o primeiro nó, até o segundo nó. Na maioria
das vezes, o primeiro nó do caminho dá origem a um só ramo (no caso, o fuste), cuja
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probabilidade de seleção será então igual a um (q1=1). Se existirem múltiplos ramos
(fustes), a cada um é atribuído uma probabilidade de seleção e um deles é selecionado
com probabilidade menor do que um (q1<1). No segundo nó, será atribuída a cada ramo
uma probabilidade de seleção, escolhendo um deles aleatoriamente. A escolha do
segundo ramo, com probabilidade de seleção q2, fixa o segundo segmento do caminho.
O segundo segmento é seguido até o terceiro nó onde um ramo é selecionado e,
portanto, o terceiro segmento do caminho é escolhido com probabilidade q3. Esse
procedimento é repetido até que um ramo menor ou um segmento terminal é escolhido
no nó final com probabilidade qri. É importante destacar que a soma das probabilidades
de seleção atribuídas aos ramos em cada nó devem ser igual a um. A análise estatística é
realizada para cada indivíduo e cada unidade amostral constitui um caminho, a partir do
primeiro nó (bifurcação) até um segmento final.
Para atribuir as probabilidades proporcionais ao diâmetro de cada ramo ao
quadrado, foi utilizada a seguinte fórmula, adaptada de Gregoire e Valentine (2007). O
diâmetro dos ramos foi tomado próximo ao nó, sendo os ramos medidos com fita
métrica ou paquímetro:

*

= ∑0

+ , -.

123

+²-.

i = 1,2,...n

onde:
qri= probabilidade de seleção atribuída ao i-ésimo ramo do r-ésimo nó;
d²ri = diâmetro ao quadrado (d²) do i-ésimo ramo do r-ésimo nó;
∑5.67

d²ri=somatório do quadrado dos diâmetros dos i-ésimos ramos

pertencentes ao r-ésimo nó.
Assim, o ramo é selecionado se u ≤ qri, onde u ~ U [0,1] e o ramo i (i = 2,...,n) é
selecionado de acordo com a fórmula abaixo:

∑587
.67

qri <u ≤ ∑5.67

qri

Ou seja, u é um número aleatório entre 0 e 1 que determinará qual dos ramos em
um determinado nó será escolhido. Para seleção dos ramos, foram considerados valores
de u com três casas decimais, que foram sorteadas para compor um número entre 0 e 1
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(por exemplo, u = 0,347). O sorteio das três casas decimais foi realizado com auxílio de
10 cubos, numerados de 0 a 9.
Para atribuir a probabilidade uniforme (PU) de seleção dos ramos em cada nó do
caminho, foi utilizada a seguinte fórmula:

*

=

1

onde:
qri= probabilidade de seleção atribuída ao i-ésimo ramo do r-ésimo nó;
n= número de ramos que emergem do r-ésimo nó.
Para escolha dos ramos que formaram um caminho, nas duas técnicas de
amostragem (PU e PPD), em cada nó foi comparada a probabilidade de seleção (qri),
obtida com cálculos, com o valor u, sorteado com os cubos. Quando o valor u sorteado
foi menor que qri o ramo foi escolhido.
Para estimativa do peso das folhas, nos segmentos de dois caminhos foi utilizada
a seguinte fórmula para estimar o peso total das folhas em cada árvore (τy – parâmetroalvo), através da soma de todos os segmentos amostrados:

ῐyQm = Ymi/Qmi
onde:
ῐyQm = estimativa do peso de folhas da árvore dada pelo caminho m;
Ymi = peso das folhas no ramo i, do caminho m;
Qmi =probabilidade incondicional de seleção do ramo i, do caminho m.
Após obter a estimativa do peso das folhas dos m caminhos (m ≥ 2), essas
estimativas foram combinadas para estimar uma média do peso das folhas por árvore
(ῐyQ), que é dada por:

ῐyQ =

?
1
= ῐyQm
<
@67
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A probabilidade conjunta de seleção de todos os S segmentos que formam o mésimo caminho é representada por Qmi. Gregoire e Valentine (2007) afirmam que,
embora o número de segmentos (S) possa variar entre os caminhos, se existirem M
caminhos possíveis com segmentos terminais diferentes, tem-se que:

∑B
@67 A< = 1
Isto significa que a soma das probabilidades incondicionais de seleção de todos
os ramos possíveis em uma árvore é igual a um. Desse modo, tem-se que Qmi é a
probabilidade de obter a estimativa (ῐyQm), que é uma das M possíveis estimativas do
peso das folhas para a árvore amostrada.
Para todas as árvores amostradas, foram calculadas as estimativas da variância
da média (v(ῖyQ)), variância (s²y1, para PU e s²y2, para PPD), do desvio-padrão (sy1,
para PU e sy2, para PPD), do erro padrão da média (sy1 - PU e sy2 - PPD), formando
uma sequência de passos para calcular os coeficientes de variação (cvy1 – PU e cvy2 PPD) e os erros de amostragem absoluto (Ea1 - PU e Ea2 - PPD) e relativo (Er1 - PU e
Er2 - PPD), segundo fórmulas adaptadas de Péllico Netto e Brena (1997):

v(ῖyQ) =

J

[DK23(ῐEFG8ῖEF )²]
? (?87)

, Sendo m > 1

onde:
v(ῖyQ)= estimativa da variância da média;
ῖyQm= estimativa do peso das folhas do caminho m;
ῖyQ = média do peso das folhas para m caminhos;
m= caminho.

s²y = v(ῖyQ) x 100
onde:
s²y= estimativa da variância;
v(ῖyQ) = estimativa da variância da média;
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m= número de caminhos amostrados (unidades amostrais).

sy = √ !²y
onde:
sy = estimativa do desvio padrão

sỹ = ± √ v (ῖyQ)
onde:
sỹ= erro padrão da média em função da estimativa da variância.

cvy = sy/ῖyQ x 100
onde:
cvy= estimativa do coeficiente de variação;
ῖyQ= média do peso das folhas
sy= estimativa do desvio padrão.

Er (%) = (Sỹ.t/ῖyQ) x 100
onde:
Er (%) = erro amostral relativo.
As estimativas de produção de biomassa das folhas obtidas com as técnicas PPD
e PU aplicadas em todas as cinco árvores foram comparadas com a produção real de
folhas, obtida através da biomassa. Foram testados fatores de correção na tentativa de
corrigir os erros obtidos com as amostragens, aproximando os valores estimados com os
obtidos através da biomassa.
5.2.3.2. Estimativa da biomassa vegetal e da radiação fotossinteticamente
ativa (RFA)
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Na avaliação de biomassa foi feita a derrubada de todos os indivíduos em que
foi realizada a amostragem aleatória de ramos na unidade experimental (um indivíduo
em cada classe de diâmetro) e depois de abatida as árvores, aferiu-se a biomassa fresca
de cada árvore, separada nas frações fuste, galhos e folhas e posteriormente com o
auxílio da balança foi realizada a pesagem das partes separadas, no local.
No laboratório, as plantas foram acondicionadas em sacos de papel e
identificadas separadamente (folhas, galhos e fuste), em seguida foram submetidas à
secagem em estufa de circulação de ar forçada, a 50 ºC até atingirem peso constante,
com o passar dos dias as amostras foram pesadas em balança analítica para
determinação da massa da matéria seca das folhas, galhos e fuste, até atingirem peso
constante.
Com os valores de peso úmido e peso seco das amostras, foi calculado o teor de
umidade em base seca de cada árvore, considerando, fuste, galhos e folhas. Com este
valor, foi possível estimar a biomassa seca total da árvore, a partir da biomassa verde
registrada em campo (BARBOSA e FERREIRA, 2004).
TU= MU-MS/MS *100
em que:
TU = Teor de umidade (em %);
MU = massa úmida da amostra (g ou kg);
MS = massa seca da amostra (g ou kg).
A radiação fotossinteticamente ativa (RFA) foi analisada no local onde as
plantas que sofreram a análise de biomassa estavam com o auxílio do aparelho"Plant
Canopy Imager", modelo "CI-110" da marca CID-BioSciences, foram feitas análises na
parte inferior da planta, aproximadamente 50 cm de altura do solo e na parte superior da
planta, aproximadamente 2,20 cm do solo.
5.3. Resultados e Discussões
5.3.1. Avaliação da amostragem aleatória de ramos (AAR)
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Na área de estudo foram identificadas 32 indivíduos de Maytenus ilicifolia
distribuídos em cinco classes de diâmetro como mostra a Tabela 10.
Tabela 10. Distribuição dos 32 indivíduos identificados da espécie Maytenus ilicifolia
de acordo com a classe de diâmetro (cm).
Classe de diâmetro (cm)

n° de indivíduos

0-20

3

21-40

10

41-60

7

61-80

7

81-100

5

Para a realização da amostragem aleatória de ramos, foi sorteado um indivíduo
de cada classe de diâmetro como mostra a tabela 2. A árvore 2 e 4 por possuírem mais
de um ramo na altura das medidas, foi adotado o maior valor na Tabela 11.
Tabela 11. Distribuição dos 5 indivíduos identificados da espécie Maytenus ilicifolia de
acordo com a classe de diâmetro (cm) e o diâmetro das árvores sorteadas para a técnica
da amostragem aleatória de ramos.
Árvores

Classe de diâmetro (cm)

Diâmetro (cm)

1

0 – 20

18,2

2

21 – 40

34,6

3

41 -60

42,4

4

61 – 80

70,1

5

81 -100

84.4

As estimativas da produção de folhas em M.ilicifolia, pelas técnicas da
probabilidade proporcional ao diâmetro (PPD) e probabilidade uniforme (PU)
consideraram a árvore como uma população de possíveis caminhos, os quais resultaram
em duas estimativas de produção para cada técnica, por árvore. Em todos os caminhos
amostrados as estimativas subestimaram a média de folhas na árvore (Tabela 12).
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Tabela 12. Variáveis médias da amostragem aleatória de ramos realizada nas árvores de
Maytenus ilicifolia. Guarapuava, PR, 2016.
A
PPD
1

PU
PPD

2

PU
PPD

3

PU
PPD

4

PU
PPD

5

PU

m

Qmi

IyQm

IyQ

cvy(%)

Er (%)

1

0.190

137.10

722.79

6.78

33.09

2

0.214

140.35

656.61

~

~

1

0.083

312.05

3744.58

10.09

287.71

2

0.083

360.00

4320.00

~

~

1

0.137

422.46

3073.75

42.51

710.46

2

0.165

271.90

1652.83

~

~

1

0.021

2787.07

133779.46

55.91

37905.34

2

0.028

1610.24

57968.78

~

~

1

0.013

3245.02

258535.85

88.47

99494.49

2

0.029

1738.96

59546.86

~

~

1

0.002

23460.48

13513236.48

138.99

6698116

2

0.021

2437.58

117004.03

~

~

1

0.025

3112.28

124782.89

109.19

54366.66

2

0.016

256.18

16049.57

~

~

1

0.014

5589.00

402408.00

28.36

67215.65

2

0.004

1046.78

267976.70

~

~

1

0.102

326.90

3218.39

81.36

1175.35

2

0.100

86.53

867.69

~

~

1

0.031

1062.53

34000.90

83.07

12581.89

2

0.031

276.16

8837.12

~

~

Média real
28.00 folhas/g

51.40 folhas/g

45.76 folhas/g

40.86 folhas/g

20.92 folhas/g

A= árvores; PPD = Probabilidade Proporcional ao Diâmetro ao Quadrado; PU = Probabilidade uniforme
de seleção; m = número de caminhos percorridos ou intensidade amostral; Qmi = probabilidade
incondicional de seleção; IyQm = estimativa do peso de folhas do caminho m; IyQ = probablidade de
seleção dividido pela estimativa do peso de folhas do caminho; cvy = estimativa do coeficiente de
variação; Er = erro amostral relativo.

Nas árvores avaliadas a amostragem aleatória de ramos, em alguns caminhos foi
encontrada poucas folhas no ramo terminal, gerando baixas estimativas devido à
pequena quantidade de folhas no ramo amostrado, que aliado a uma baixa probabilidade
incondicional de seleção (Qmi) produziu estimativas baixas, subestimando a produção
real de folhas na espinheira-santa.
Borges (2009) descreveu a mesma situação em seus estudos com pequi. Em seu
caso, encontrou ramos com poucos frutos em árvores frutificadas, demonstrando valores
baixos nas médias dos caminhos.
Os coeficientes de variação (cvy), para ambas as técnicas de amostragem nas
árvores avaliadas apresentaram valores baixos, médios e acima do aceitável. A média da
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técnica de PPD e PU foi 67% e 63%, respectivamente, para todas as árvores no cvy,
com uma variação de 6.78 a 109.19% para PPD e 10.09 a 138.99% para PU.
Lobô (2012) analisando métodos para se estimar biomassa e volume em Floresta
Estacional encontrou que cerca de 79% das árvores submetidas a AAR apresentaram
coeficiente de variação inferior a 10%, sendo que 5% apresentaram variabilidade mais
alta (CV> 20%).
De acordo com Pimentel Gomes (2000) o coeficiente de variação (cvy) pode ser
considerado baixo quando estiver no intervalo de 0 a 10%, médio para o intervalo de 11
a 29% e valores acima dos 30% devem ser averiguados, pois configuram erros não
aceitáveis.
Na amostragem para ambas as técnicas realizadas para Maytenus ilicifolia, o
erro amostral foi alto. Os erros elevados no presente estudo com a amostragem aleatória
de ramos em Maytenus ilicifolia provavelmente ocorreram devido à espécie ser
ramificada desde a base, a espécie estar sofrendo ataque pela lagarta da Família
Arctiidae (Figura 19) o qual danificou muito as folhas das árvores e pelo levantamento
de dois caminhos por árvore, para PPD e PU.

Figura 19. Foto da lagarta da Família Arctiidae nas folhas das árvores da espécie
Maytenus ilicifolia na Fundação Rureco, 2016. Fonte: o autor.
Em um estudo realizado estimando a biomassa de sete árvores de Eucalyptus
populnea utilizando uma intensidade amostral de cinco caminhos, encontrou valores
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altos para erro amostral (60%). Esse valor foi atribuído a grande variabilidade na
quantidade de folhas existentes nos ramos selecionados (GOOD et al., 2001).
Mokochinski (2015) em estudos verificou que a amostragem aleatória de ramos
(AAR) subestimou a produção real de frutos de nogueira-pecã nas três idades avaliadas
(5, 7 e 10 anos), com altos erros amostrais médios (122,92% - PPD e 111,03% - PU).
Para Zerbielli et al. (2015) a AAR, com a técnica da probabilidade proporcional
ao diâmetro (PPD) mostrou-se boa alternativa para estimar a biomassa em árvores de
erva-mate, devido ao baixo erro médio encontrado (16,99%) e a proximidade com os
valores reais.
William (1989) estimando biomassa de Pinus sp. com amostragem aleatória de
ramos, descreve a tendência do erro diminuir com o aumento das intensidades
amostrais, portanto, quanto maior o número de caminhos amostrados, menor o erro das
estimativas.
Analisando a AAR para estimar biomassa de coníferas, testaram diferentes
quantidades de ramos terminais, como tentativa de aumento de precisão da amostragem
e diminuição do erro amostral. Foram testados 6, 12 e 18 ramos por árvore, sendo que o
erro diminuiu 43,1% quando a amostra passou de 6 para 12 ramos e 67% quando foram
amostrados 18 ramos terminais (TEMESGEN et al., 2011).
Os altos erros percentuais também podem estar associados a espécies
formadoras de copas irregulares e/ou de alta densidade de galhos, devido à maior
possibilidade de caminhos elegíveis (LÔBO, 2009).
As características específicas de crescimento e disposição de copa e galhos estão
associadas a erros elevados, devido à irregularidade desses segmentos das árvores
nativas do cerrado sentido restrito. O mesmo autor observou maiores erros associado às
espécies Caryocar brasiliense, Dalbergia miscolobium e Vochysia thyrsoidea, que
apresentaram árvores com copas muito desiguais. O autor ainda relata a ocorrência de
subestimativas derivadas da ocorrência de galhos com pequenos diâmetros ou
danificados, sorteados a partir de fuste com elevado diâmetro, os quais contribuíram
para maior variância e desvio padrão da média obtida para a estimativa do volume total
(LÔBO, 2012).
A AAR proporciona uma estimativa com menor variância quando aplicada em
árvores com copas e galhos regulares, ao considerarem que os possíveis caminhos
tenham igual tamanho. Segundo estes autores, árvores contendo copas irregulares
possuem caminhos com diferentes tamanhos, podendo apresentar maior variância da
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estimativa, em função da grande diferença entre as probabilidades incondicionais da
seleção dos ramos entre os caminhos (CANCINO e SABOROWSKI, (2007).
A produção estimada em M.ilicifolia, com as técnicas de probabilidade
proporcional ao diâmetro (PPD) e probabilidade uniforme (PU) superestimou a
produção real de folhas dos indivíduos. Nas cinco árvores amostradas a produção real
média foi de 186.57 g, os valores estimados foram de 973.77g e 3894.19g, para PPD e
PU, respectivamente (Figura 20).

Produção foliar (g)
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1000

0
PU

PPD
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Figura 20.Estimativa de produção de folhas de Maytenus ilicifolia com as técnicas da
probabilidade proporcional ao diâmetro (PPD) e probabilidade uniforme (PU) em
comparação com a produção real na Fundação Rureco. Guarapuava, PR, 2016.
Para as duas técnicas de amostragem os valores estimados foram acima da
produção real, ou seja, tanto a PPD quanto a PU superestimaram a produção, portanto,
sugere-se um fator de correção, para que as estimativas geradas se aproximem do valor
real, multiplicando o valor estimado com a PPD por 0,76 e por 0,25 para PU, para cada
árvore.
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Com a utilização do fator de correção, os valores estimados pelas técnicas de
amostragem aproximaram-se da produção real de folhas de espinheira-santa apenas para
as árvores 1, 2 e 5 (Figura 21). O método de amostragem PPD gerou estimativas
próximas, para a árvore 5, não houve muita diferença com a estimativa corrigida,
gerando cerca de 93% de acerto para a técnica.

PU

PPD

Biomassa real

Produção foliar (g)

3000

2000

1000

0

1

2

3

4

5
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Figura 21. Fator de correção para as técnicas da probabilidade proporcional ao
diâmetro (PPD x 0,76) e probabilidade uniforme (PU x 0,25), para cada árvore em
comparação com a produção real de folhas de Maytenus ilicifolia. Guarapuava, PR,
2016.
O fator de correção para as estimativas geradas para a média de todas as árvores
avaliadas aproxime-se do valor real, dividindo o valor estimado com a PPD por 0,76 e
por 0,25 para PU.
Com a utilização do fator de correção, os valores estimados pelas técnicas de
amostragem aproximaram-se da produção real de folhas de espinheira-santa apenas para
a PPD, gerando 76% de acerto e aproximou-se do valor real, a PU gerou apenas 25% de
acerto, superestimando a biomassa real (Figura 22).
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Figura 22. Fator de correção para as técnicas da probabilidade proporcional ao
diâmetro (PPD /0,76) e probabilidade uniforme (PU/0,25), em comparação com a
produção real de folhas de Maytenus ilicifolia. Guarapuava, PR, 2016.
5.3.1.2. Estimativa da biomassa e radiação fotossinteticamente ativa
Os resultados obtidos na avaliação de biomassa vegetal em árvores de
M.ilicifolia em um ambiente caracterizado como sombra apresentou maior valor para o
fuste de massa de peso verde (434.66 g), massa de peso seco (251.91 g) e teor de
umidade (57%), seguido por galhos e folhas (Tabela 13).
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Tabela 13. Biomassa de folhas, galhos e fuste de Maytenus ilicifolia na Fundação
Rureco.
T

MPV ()

CV(%)

MPS ()

CV(%)

U %()

CV(%)

Folhas (g)

186.57 (59.19)

31.72

89.41 (28.70)

32.10

47.89 (1.26)

2.64

Galhos (g)

325.5 (96.44)

29.63

181.82 (55.52)

30.54

55.82 (1.24)

2.22

434.66 (104.38)

24.01

251.91 (71.93)

28.55

57.4 (3.07)

5.36

Fuste (g)

As médias foram obtidas com N= 5, os valores entre parênteses representam o desvio padrão.MPV
(massa peso verde), MPS (massa peso seco e U (%) (teor de umidade em porcentagem) e CV (%)
(coeficiente de variação em porcentagem).

A biomassa seca das folhas foi de 89.41g, apresentando um coeficiente de
variação de 32.10%. Steenbock (2003) realizou estudos com a M. ilicifolia com os
tratamentos sem poda, poda 1/3 dos ramos e poda total, em relação à biomassa das
folhas no primeiro ano de análise. O tratamento sem poda apresentou maior incremento
que os demais tratamentos, os quais não foram diferentes entre si, apresentando um
coeficiente de variação de 70,90%, no segundo ano, não foram detectadas diferenças
entre os incrementos nos três tratamentos. Contudo, a ausência de diferença estatística
entre os tratamentos pode estar relacionada ao elevado coeficiente de variação entre os
incrementos desta característica 54,69 %.
Radomaski e colaboradores (2008) realizaram estudos em várias cidades do
Paraná com a espinheira-santa e encontram os dados referentes à massa seca total, e das
porções folhas e ramos das plantas. As folhas representaram, em média, 50,4% da
massa seca total colhida; os maiores percentuais foram das progênies de Araucária, com
55,7%, seguidas de Campina Grande do Sul, com 54,8%, Campos Novos, com 52,4%,
Água Doce, com 50,8%, Guarapuava, com 50,5%, Arroio do Conde, com 50,3%,
Laranjeiras do Sul, com 48,7%, e Viamão, com 45,7% de massa foliar.
Considerando que estes valores representam a produção de biomassa aérea sem
a intervenção da poda. Por observações de campo e informações de pesquisa sabe-se
que a espinheira-santa reage muito bem à poda, principalmente em indivíduos crescendo
a pleno sol, emitindo várias brotações nas extremidades dos ramos colhidos
(MONTANARI JUNIOR et al., 2004). Assim, Steenbock et al. (2003) observaram uma
elevada correlação entre o número de ramos primários com folhas (ramos mais distais
da árvore) e o rendimento (peso seco de folhas) para a espécie.
As análises da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) revelaram um valor
baixo para a área em se encontram as plantas em estudo, média de 184.6 µmol/m-2s-1,
87

sendo que lugares a pleno sol a média do RFA é 733.5 µmol/m-2s-1. Assim esta
luminosidade provavelmente influenciou na biomassa vegetal de M. ilicifolia na área.
Radomski et al. (2010) em seus estudos na Rureco observaram a influência do
ambiente luminico no acúmulo de biomassa foliar, o menor resultado de PAR no verão
resultou em menor massa específica foliar para plantas da comunidade da Rureco. Sabese que o tamanho da folha é determinado por um complexo de fatores ambientais e
endógenos, e a quantidade de luz, mas que a sua qualidade, pode influenciar a estrutura
da folha, o crescimento da planta e a alocação de biomassa (KUREPIN et al., 2006). O
menor valor de massa específica para as plantas de sombra está relacionado à adaptação
de uma mesma espécie com ambientes com menor disponibilidade de luz, através da
diminuição da capacidade fotossintética (CIPOLLINI, 2004).
Segundo Pooter (1999), plantas crescendo à plena luz investem em biomassa
radicial para compensar a perda de água por transpiração e, devido às altas taxas
fotossintéticas, produzem maior biomassa por unidade de área foliar, comprovando o
baixo valor observado para esta espécie, situado em um ambiente de sombra.
Estudos de crescimento para sombra em um grupo de plantas jovens de quatro
espécies florestais constituído por espécies tolerantes apresentaram uma menor
biomassa total para todas as espécies nestes tratamentos (GRONINGER et al., 1996).
Em estudo de crescimento inicial de Euterpe edulis em diferentes condições de
sombreamento, foi observado que as plantas sob forte sombreamento (2% ou 6% da luz
solar direta) apresentaram em relação às plantas sob maior nível de luz, menor biomassa
e menores taxas de crescimento (NAKAZONO et al., 2001).
O teor de umidade foi maior no fuste (57%) quando comparado com galhos
(55%) e folhas (47%). Em estudos, Oliveira (2003) apresentou no caso da distribuição
de umidade dentro da árvore e concluiu existir variações significativas, pois a maior ou
menor capacidade de retenção de umidade no lenho, está diretamente relacionada à sua
densidade.
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5.4. Conclusão
A amostragem aleatória de ramos (AAR) superestimou a produção real de
biomassa de espinheira-santa, com altos erros amostrais, sugere-se um fator de correção
para que as estimativas geradas aproximem-se do valor real, ou seja, 0,76 para PPD e
0,25 para PU.
Os coeficientes de variação (cvy), para ambas as técnicas de amostragem nas
árvores avaliadas apresentaram valores baixos, médios e acima do aceitável, a média da
técnica de PPD e PU foi 65% e 63%, respectivamente.
A técnica da probabilidade uniforme (PU) foi considerada menos eficiente que a
probabilidade proporcional ao diâmetro (PPD) nas árvores amostradas, devido quando
submetida ao fator de correção a PPD teve um acerto de 76% com o valor real quando
comparada com 25% de acerto da PU.
A massa de peso verde, peso seco e o teor de umidade foram maiores no fuste,
seguida dos galhos e as folhas.
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