
Errata referente à substituição da página 39 e do último parágrafo da página 38. 

A relação entre os parâmetros do Teste JIP e as épocas de aplicação das lâminas de água 

(Figura 5) confirma a curva OJIP (Figura 4). Estes parâmetros que foram expressos como a fração 

relativa dos valores absolutos das plantas controle tomados como referência e igual à unidade mostram 

que as plantas tratadas e avaliadas em agosto e outubro foram as que apresentaram maiores variações 

em relação aquelas do controle. Nestes meses, as plantas responderam com inibição relativa do 

transporte de elétrons para o FSI, o que foi evidenciado pela redução dos parâmentros δR0 (evidencia a 

transferência de elétrons da PC para o FSI); φP0 (representa o rendimento quântico máximo do FSII); 

PIABS (representa o índice de desempenho (potencial) para a conservação de energia dos fótons 

absorvidos pelo FSII); PITOTAL (representa o índice de desempenho (potencial) para a conservação de 

energia dos fótons absorvidos pelo FSII para a redução dos aceptores finais do FSI). A confirmação 

desta baixa eficiência pôde ser notada pelo aumento do rendimento quântico de dissipação de energia 

(φD0) e do fluxo de energia dissipada por centro de reação ativo do FSII (DI0/RC) (Figura 5). As 

plantas tratadas avaliadas em julho, quando comparadas com aquelas sem tratamento, apresentaram 

maior desempenho total (PITOTAL e PIABS) e maior eficiência no transporte de elétrons no intersistema 

(φE0) (Figura 5). Já as plantas de junho não sofreram alteração em relação às do controle quanto aos 

parâmetros PITOTAL, ABS/RC, TR0/RC, ET0/RC e PIABS (Figura 5). 

 
Figura 5 - Parâmetros do Teste-JIP obtidos em plantas de mamoeiro ‘Golden’ do norte do Espírito 

Santo em função de épocas do ano de 2012 com e sem excesso de lâminas de água. Cada 
parâmetro é expresso como fração relativa dos valores do controle tomado como referência 
e igual à unidade. O asterisco (*) indica diferença significa entre as épocas de avaliação para cada 
parâmetro p <0,05. 


