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ESSENCIAS 

RESUMO 

DO SOMBREAMENTO SOBRE O CRESCIMENTO DE MUDAS 

NATIVAS, CONCENTRACAO DE CLOROFILA NAS FOLHAS 

ASPECTOS DE ANATOMIA 

Autora: VERA LEX ENGEL 

xi 

DE 

E 

Orientador: PROF. DR. FABIO POGGIANI 

Estudaram-se as intensidades de luz mais 

adequadas ao crescimento na fase juvenil de quatro essências 

florestais que ocorrem no Estado de São Paulo, submetidas a 

niveis de sombreamento de 0% (pleno sol); 42, 68 e 82% 

durante a fase de viveiro. As espécies estudadas foram: (1) 

Amburana cearensis (Fr. AlI.) A.C. Sm., "cerejeira"; (2) 

Zeyhera tuberculosa (Vell) Bur, "ipê-felpudo"; (3) Tabebuia 

ayellanedae Lorentz ex Grisebach, "ipê-roxo" e (4) Erythrina 

speciosa Andr, "suinã". L cearensis atingiu maiores médias 

de altura, diâmetro do colo, matéria seca da parte aérea e 

área foliar sob 82% de sombra; as taxas de crescimento em 

altura e diâmetro do colo também foram mais altas em niveis 

acima de 68% de sombra, mas em todos os casos estas foram 

menores do que das outras espécies. A sobrevivência a pleno 

sol foi baixa. .z...... tuberculosa não respondeu ao 

sombreamento quanto ã altura, peso seco da parte aérea e 



xii 

taxas de crescimento em altura. O diâmetro do colo e taxas 

de crescimento em diâmetro foram maiores em até 42% de 

sombra, e a área foliar apresentou aumento em até 82% de 

sombra, acompanhada por um aumento na porcentagem de água na 

parte aérea. ~ ayellanedae apresentou maiores médias de 

altura, matéria seca da parte aérea e área foliar a 82% de 

sombra; as taxas de crescimento em altura foram maiores a 

68% de sombra, e as de diâmetro de O a 68% a porcentagem 

de água da parte aérea diminuiu com o sombreamento e foi a 

menor entre as espécies. Esta espécie mostrou uma maior 

plasticidade morfológica em relacão à luz. E. speciosa 

apresentou maiores médias de alturas, diâmetro e matéria 

seca da parte aérea a pleno sol, e maiores taxas de 

crescimento em altura e diâmetro em até 42% de sombra; a sua 

área foliar não se alterou. Em todas as espécies a espessura 

total da folha, espessura do parênquima palicádico e sua 

proporcão relativa, além da frequência estomática, 

diminuiram com sombreamento; a concentracão de clorofila 

total aumentou e também a sua capacidade de absorcão de luz. 

A razão entre clorofila a/b aumentou em ~ cearensis e ~ 

speciosa. Com o aumento da intensidade de luz estas espécies 

não formaram folhas tipicas, respectivamente, de sol e de 

sombra. Uma escala crescente de tolerância à sombra pode ser 

estabelecida na seguinte ordem: ~ speciQsa < .z....... tuberculosa 

< ~ ayellanedae < ~ cearensis. 
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SUMMARY 

xiii 

The present paper had the objective to study 

the most adequate light intensity in the juvenile growth 

phase of four forest species occurring at São Paulo State, 

under shading ·levels of 0% (full light), 42%, 68% and 82% 

during the nursery phase. The species studied were (1) 

Amburana c e arensis, (Fr. AlI . ) A.C. 3m. cerejeira"; (2) 

Zeyhera tuberculosa, (Vell) Bur, "ipê- felpudo"; (3) Tabebnia 

ayellanedae Lorentz ex Grisenbach, 

Erythrina spe ciosa, Andr, , "suinã", 

.. ipê-roxo" and (4) 

~ cearensis reached 

higher averages of height, diameter, shoot dry weight and 

leaf area under the shading leveIs of 82%; the height and 

diameter growth rates were higher at shading leveIs over 

68%, but in any case lower than the other species. The 

survival at full light leveI was low. z...... tube r culosa did 

not respond in final height, shoot dry weight and growth 

rates to the 8hading treatment. The final average diameter 

and diameter growth rate were higher in shading leveIs up to 
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42%, and the leaf area showed an increase at the shading 

level of 82% besides an increase in the shoot water 

percentage. ~ avellanedae showed higher averages of final 

height, shoot dry weight and leaf area at 82% of shading. 

The height growth rate were higher at the shading level of 

68%, and the diameter growth rate from full light up to 68%. 

The shoot water percentage decreased with shading increase 

and was the lowest one among the species. This species 

showed a higher morphologic plasticity in response to the 

light. ~ speciosa showed higher averages of heigth, 

diameter and shoot dry weight under full light, and the 

height and diameter growth rates where higher 42% of 

shading; its leaf area has not changed. In all species the 

leaf total thickness, the palisade parenchyma thickness and 

its relative ratio, besides the stomats frequency 

decreased with increase of shading leveI. The total 

chlorophyll concentration increased with increase of shading 

leveI as well as its light absortion capacity; the 

chlorophyll a/b ratio increased in ~ cearensis and ~ 

speciosa with increase of light intensity. These last 

species did not produce typical sun and shade leaves, 

respectively. An increasing scale of shade tolerance can be 

established in the following order: ~ speciosa < ~ 

tuberculosa < ~ ayellanedae < A. cearensis~ 



1 

1. INTRODUÇ~O 

Vivemos em uma época de grande conflito 

entre o desenvolvimento industrial e a conservação de nossos 

recursos naturais renováveis. A exploração imediatista, 

visando a obtenção de recursos a curto prazo, tem levado a 

uma continua e progressiva devastação florestal, trazendo 

graves consequências ao ambiente e ao homem. 

A devastação une-se a outras formas de 

exploração indevida dos recursos naturais e à falta de 

planejamento territorial, geradora de uma ocupação fundiária 

desordenada, e provocando um quadro caótico de deterioração 

ambiental. 

Esta situação tem colocado o Brasil numa 

triste posição de destaque mundial pelas suas altas taxa de 

desflorestamento e degradação ambiental, e pela ausência de 

preocupação quanto à conservação. 

Deste modo, temos assistido ao 

desaparecimento quase completo em nosso territ6rio de muitas 

essências florestais de valor econômico e/ou ecológico, o 

que inclusive começa, num futuro próximo, a ameaçar o 
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mercado mundial de madeiras tropicais (ERFURTH, 

LUNNING, 1987). 

1983; 

No Estado de São Paulo esta situação é 

particularmente grave,visto que o patrimônio florestal foi 

destruido quase que por completo pela ação dos colonizadores 

no passado e pela posterior devastação sistemática com a 

expansão das fronteiras ' agricola e industrial. Neste 

processo, a grande responsável pela devastação das florestas 

paulistas foi a lavoura cafeeira, que aliada a outros 

fato r es, causou em pouco mais de 100 anos a redução da 

cobertura florestal do , Estado a apenas 8% do original 

(VICTOR, 1975). 

Atualmente as áreas ilorestais do Estado 

encontram-se restritas a regiões de dificil acesso e às 

unidades de conservação federais ou estaduais, além de 

fragmentos isolados, que foram conservados em algumas poucas 

propriedades particulares. O patrimônio florestal 

encontra-se hoje no seu limite mais critico e a sua 

destruição ocorreu mesmo antes que estas florestas tivessem 

sido bem conhecidas do ponto de vista ecológico e 

silvicul tural. 

Os reflorestamentos homogêneos praticados em 

larga escala, com espécies exóticas de rápido crescimento, 

surgem como fonte alternativa de madeira principalmente para 

fins industriais e 

diminuir a pressão 

energéticos, sendo 

sobre as florestas 

importantes por 

naturais. Estes 
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reflorestamentos normalmente demandam espécies de fácil 

r eprodução, pouco exigentes em solos, bom rendimento 

volumétrico e fácil manejo, o que dificilmente se encontra 

em espécies nativas. 

As florestas homogêneas são uma solução 

atual e rápida do problema do reflorestamento, mas as 

espécies de rápido crescimento não se prestam para 

determinadas funções, e nem sempre sua madeira preenche 

requisitos básicos de qualidade para fins mais nobres. 

A indústria madeireira deve dispor também de 

"madeiras de lei" nativas, de qualidade superior e alto 

valor econômico. A garantia do abastecimento futuro com 

madeiras nobres é uma importante tarefa da geração atual e 

das entidades governamentais. 

E necessário, portanto, que se desenvolvam 

programas de regeneração de florestas com essências nativas 

valiosas, antes que elas desapareçam por completo de nossas 

matas. 

Entretanto, o plantio de essências nativas, 

seja com finalidade econômicaa ou conservacionista, requer 

uma série de cuidados que dependem do conhecimento prévio de 

suas caracteristicas fisiológicas e exigências ecológicas 

nas diversas etapas de seu ciclo vital. 

A maioria das essências nativas valiosas 

dependem de certas condições existentes no ambiente natural. 

como a intensidade, distribuição e qualidade da energia 
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luminosa, disponibilidade de água e nutrientes e interações 

com outros organismos, que normalmente não são conhecidos. 

Embora uma plasticidade fenotipica 

relativamente ampla possa ocorrer em muitos casos, a pouca 

atenção dada ao conhecimento autoecológico das espécies de 

interesse tem fadado ao insucesso ou à inviabilidade técnica 

muitos programas voltados à sua utilização. Estudos 

ecofisiológicos que indiquem a influência dos fatores 

ambientais na distribuição, sobrevivência e desenvolvimento 

das espécies florestais, e que auxiliem na compreensão de 

seu papel no ecossistema, tornam-se portanto fundamentais. 

Assim, recomendações mais seguras e menos empiricas poderão 

ser fornecidas para programas de regeneração de florestas, 

desde a fase da escolha de espécies aptas a determinados 

sistemas, até na elaboração de técnicas mais adequadas de 

manejo florestal. 

Dentre as essência~ florestais, a cerejeira, 

Amburana cearensis (Fr.All.) A.C.Sm. é uma espécie 

fornecedora de madeira de grande valor comercial, e por isso 

muito procurada. Entretanto, embora haja alguns estudos 

botânicos e dendrológicos sobre a espécie, praticamente não 

se conhecem resultados de pesquisas silviculturais e 

ecológicas que mostrem seu potencial para programas de 

regeneração. Sabe-se, entretanto, que esta espécie possui 

uma distribuição geográfica ampla e ocupa uma grande 
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variedade de habitats, desde a região do agreste nordestino, 

até matas pluviais atlânticas e matas mesófilas 

semideciduas, ocorrendo também em áreas abertas. O ipê

felpudo, Zeyhera tuberculosa (Vell.)Bur., também fornecedor 

de madeira de boa qualidade, é mais conhecido do ponto de 

vista silvicultural, com alguns resultados de pesquisa que 

indicam seu ótimo potencial para programas de regeneração a 

céu aberto, pelo seu rápido crescimento e pela sua 

capacidade de invadir pastagens abertas, formando 

povoamentos quase puros. Já o ipê-roxo, Tabebllia ayellanedae 

Lorentz ex Grisebach, apesar de ser largamente utilizado em 

paisagismo e arborização urbana, é pouco estudado do ponto 

de vista ecológico-silvicultural, a despeito do valor de sua 

madeira. Sabe-se entretanto que ele cresce lentamente a 

pleno sol e não se regenera naturalmente em áreas abertas. O 

suinã, Erythrina speciosa Andr., é uma espécie que nunca 

mereceu um estudo mais profundo, apesar de também ser 

bastante utilizada para paisagismo. Conhece-se entretanto 

seu crescimento rápido e vigoroso em áreas abertas. Esta 

espécie, apesar de possuir madeira bastante leve, pode ter 

um bom potencial para produção de biomassa, merecendo ser 

melhor estudada. Pode também ser utilizada na recuperação de 

solos degradados em virtude de sua capacidade de estabelecer 

simbiose com as bactérias do gênero Rhizobium e por 

apresentar elevados teores de nitrogênio nas folhas. 
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2. OBJETIVOS 

o presente trabalho teve como objetivo 

estudar a intensidade de luz mais adequada durante a fase 

juvenil do desenvolvimento de quatro essências florestais 

que ocorrem no Estado de São Paulo; ou seja: cerejeira, 

Amburana cearerus is (Fr. AIl.) A. C. Sm., ipê-fe lpudo; Zeyhera 

tuberculosa (VeII.) Bur.; ipê-roxo, Tabebuia ayellanedae 

Lorentz ex Grisebach; e suinã, Erythrina speci06a Andr. De 

acordo com alguns indicativos prévios e com base 

principalmente no ritmo de crescimento destas espécies 

admitiu-se inicialmente a hipótese de que a A.cearensis 

fosse a mais tolerante à sombra e E.speciosa a mais 

intolerante, sendo as outras duas intermediárias. 

Para melhor interpretar a resposta destas 

p lantas à intensidade luminosa, estudou-se ainda a 

concentração de clorofila nas folhas e sua curva de absorção 

de luz, bem como alguns aspectos da estrutura anatômica das 

folhas em resposta aos diferentes niveis de luz. 
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3. REVIS~O BIBLIOGRAFICA 

3.1. A luz como fator no ecossistema florestal 

Apesar dos fatores individuais do ambiente 

não serem forças isoladas que atuam sobre os organismos, a 

luz é fundamentalmente importante como fonte essencial e 

direta de energia para o desenvolvimento de todos os 

vegetais verdes, por sua ligação com a fotossintese e por 

correlacionar-se direta ou indiretamente com um grande 

número de processos ligados ao crescimento vegetal. 

A conversão de energia luminosa em energia 

quimica através da fot06sintese é o processo básico 

necessário para o estabelecimento de uma cadeia alimentar. 

Deste modo, o funcionamento, estrutura e sobrevivência de 

qualquer ecossistema são fortemente dependentes da luz 

(WHATLEY & WHATLEY, 1982), pois a radiação solar situada na 

faixa da luz visivel (comprimento de onda entre 400 e 700 

nm, aproximadamente) é a mais efetiva para a fotossintese 
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(SHIRLEY, 1929; REIFSNYDER LULL, 1965; HALL & RAO, 1980; 

SPURR & BARNES, 1980), e esta representa cerca de 50% da 

radiação global incidente sobre a terra 

SCHLESINGER, 1985). 

(WARING & 

Embora os fatores primários que determinam o 

estabelecimento de determinada comunidade vegetal em uma 

região sejam a precipitação e a temperatura (CLARKE, 1971; 

WALTER, 1971; ANDRAE, 1978; JACOBS, 1988), a distribuição 

local das espécies dentro destas comunidades está fortemente 

influenciada pelas diferenças na disponibilidade de luz. Ou 

seja, a grande variabilidade entre as diferentes espécies 

vegetais " quanto às suas necessidades de luz durante as 

etapas do ciclo vital, bem como nos hábitos de crescimento, 

resulta no desenvolvimento de comunidades estratificadas que 

proporcionam uma ampla faixa de habitats para outros 

organismos (WHATLEY & WHATLEY, 1982). Assim, graças às 

respostas de crescimento à luz, as plantas conseguem 

explorar condições microclimáticas mais favoráveis, e evitar 

as desfavoráveis (JACOBS, 1988). 

Entretanto, a luz tanto afeta a estrutura 

das comunidades como é afetada por ela. A luz que atravessa 

um dossel florestal sofre mudanças consideráveis quanto à 

sua intensidade, duração e qualidade. A importância destas 

mudanças para o processo de regeneração e crescimento das 

florestas (LUGO, 1970; WALTER, 1971; BAZZAZ, 1979; ,SASAKI & 
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MORl, 1981; NYGREN & KELLOMAKI, 1983/1984; AMO, 1985) tem 

levado muitos autores a estudar as condições de luz dentro 

do dossel florestal e em clareiras. 

A quantidade de luz que atinge o solo de uma 

floresta depende das espécies presentes, propriedades óticas 

das folhas e densidade das sucessivas camadas abaixo do 

dossel (REIFSNYDER & LULL, 1965). 

Em florestas densas, a redução da 

luminosidade · abaixo do dossel pode ser muito acentuada. 

Segundo SPURR & BARNES (1~80), a iluminação relativa abaixo 

de um dossel de floresta temperada caducifólia que se 

encontra desprovida de folhas pode chegar a 50-80%, enquanto 

um valor de 1 a 5% é comum para estas florestas quando com 

folhas. REIFSNYDER & LULL (1965) assinalam valores de 2 a 

60% de iluminação relativa para florestas de folhosas. Já 

em coniferas a 

principalmente na 

redução pode ser um pouco maior, 

época de emissão de brotações anuais, 

chegando a extremos de 0,5-6,7% (Ovington & Madgwick, 

citados por REIFSNYDER & LULL, 1965). Em florestas 

tropicais densas, registram-se valores tão baixos quanto 

0,2%-1% (JACOBS, 1988). 

Entretanto, para se analisar as condições de 

luz dentro do dossel de florestas tropicais, torna-se 

conveniente distinguir seus diversos componentes. A luz que 

se difunde através da folhagem é diferente daquela que 
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chega ao piso florestal através da penetração quase direta 

dos raios solares pelas aberturas do dossel. 

A luz difusa consiste-se da radiação solar 

que é refletida e transmitida através dos estratos 

florestais, ou seja, é a radiação luminosa que compõe a 

"sombra". De acordo com SASAKI et alli (1981), a luz difusa 

é relativamente constante, embora a iluminação no aberto 

sofra mudanças frequentes, e isto ocorre provavelmente 

porque a radiação difusa que compõe a radiação solar global 

é mantida sob niveis constantes após o sol atingir uma 

altura no horizonte acima de 30 C. 

A luz que atravessa o dossel florestal sofre 

alterações sensiveis também na sua qualidade, ou seja, na 

sua composição espectral. 

Segundo SPURR & BARNES (1980) a qualidade de 

luz que chega ao sub-bosque depende tanto das propriedades 

óticas das folhas quanto da proporção entre luz solar difusa 

e luz direta que penetra no dossel. 

Sabe-se que a luz solar direta tem sua 

máxima energia na região espectral do amarelo-verde, quando 

o sol está alto no céu (próximo à região zenital), e este 

pico desloca-se para a faixa do vermelho com o sol próximo 

ao horizonte (REIFSNYDKR & LULL, 1965; ANDRAE, 1978). Ao 

contrário, a radiação solar difusa, ou "luz do céu", tem sua 

intensidade máxima na região azul-violeta do espectro. 

Segundo SHIRLEY (1929), dentro da floresta a "luz do céu", 
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ou radiação solar difusa rica em azul, forma uma porcentagem 

maior da iluminação total do que a luz solar direta. 

Além disso, a folhagem verde do dossel 

absorve mais luz na faixa do azul e do vermelho do que do 

verde e amarelo, em consequência dos picos de absorção da 

clorofila (HALL & RAO, 1980), enquanto transmite e reflete 

uma maior proporção de luz verde (WHATLEY & WHATLEY, 1982) e 

de radiação infra vermelha (SASAKI et alii, 1981). 

Muitos estudos demonstram ainda que sob o 

dossel de uma floresta fechada, a razão entre radiação 

vermelha e vermelha-extrema (infravermelha próxima) 

geralmente é baixa (AMO, 1985). 

Como resultado destas interações,um espectro 

tipico de distribuição da energia radiante em florestas 

mostra um pico na região de luz azul (450 nm), um decréscimo 

na região do vermelho (680 nm) e um aumento acentuado na 

região do infravermelho (acima de 700 nm). De acordo com 

SASAKI et alii (1981), este padrão tem sido encontrado em 

vários tipos de florestas densas de clima temperado e 

tropical. 

A qualidade da luz é importante para muitos 

processos fisiológicos nos vegetais, como fotoperiodismo e 

fototropismo (EVANS, 1973); alongamento caulinar (SASAKI et 

alii, 1981; LEE, 1988), dormência e germinação de sementes 

(WIECHERS & VASQUEZ-YANES, 1979). Entretanto os autores são 

unânimes em aceitar que as diferenças de luz quanto à sua 
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intensidade têm, nas condições naturais, efeito mais 

significativo no crescimento das plantas do que a sua 

qualidade (SHIRLEY, 1929; CLARKE, 1971; AMO, 1985) , 

principalmente quanto ao acúmulo de matéria seca. 

Um argumento a favor desta hipótese é o de 

que, embora os picos de absorção da clorofila estejam nas 

faixas da luz azul e vermelha, o espectro da ação para a 

fotossintese mostra que a luz verde, que é mais abundante em 

condições de sombra da floresta, também é efetiva por Rer 
• 

absorvida por pigment.os acessórios, principalmente 

carotenóides, que transferem a energia adicional à clorofila 

(WHATLEY & WHATLEY, 1982). 

3.2. Outras mudanças microclimáticas associadas ã 

cobertura florestal e a clareiras. 

Além das condições de luz, outros fatores 

ambientais ligados direta ou indiretamente à energia 

radiante e suas interações com a cobertura florestal podem 

ser importantes para o crescimento das plantas nas camadas 

inferiores do perfil vertical da floresta. 

Segundo SPURR & BARNES (1980), entre os 

fatores que estão afetados por uma densa cobertura 

florestal, destacam-se o , teor de umidade, o tipo de humus e 

microorganismos do solo, o regime de temperaturas, 
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velocidade do vento e umidade relativa do ar, que se 

modificam bastante quando comparadas com as condições dos 

espaçQS abertos. 

funciona 

Geralmente considera-se que a floresta 

como um "tampão" em relação às condições 

microclimáticas, diminuindo sua variação no espaço e no 

tempo, tanto em climas temperados como em climas tropicais. 

Em florestas maduras, as plântulas crescendo 

no piso florestal geralmente experimentam um ambiente menos 

extremo e menos variável com relação à temperatura, umidade 

e velocidade do vento, quando comparadas às condições de 

áreas abertas. Também as flutuações nas temperaturas e 

na umidade do solo são menores, e a concentração de C02 pode 

situar-se acima dos niveis ambientais (BAZZAZ, 1979). 

Segundo JACOBS ( 1988 ), a temperatura dentro 

das florestas tropicais pode ser até 7-10 C menor do que 

fora dela, o que poqe ter uma importância biológica grande. 

As diferenças são maiores durante a estação mais quente. 

As temperaturas médias do solo nos primeiros 40 cm de 

profundidade oscilam entre 23 C durante o dia, enquanto 

podem chegar a 40 C em áreas abertas, sujeitas a maiores 

flutuações diárias. Também o déficit de pressão de vapor 

dentro da floresta apresenta valores máximos de 25% daqueles 

observados no aberto, e a umidade relativa do ar obedece a 

um gradiente crescente do dossel em direção ao piso. 

Considerando os contrastes meteorológicos 
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existentes entre o ambiente florestal e o de áreas abertas, 

as clareiras que aparecem como decorrência de aberturas no 

dossel devem provocar alterações nas condições reinantes na 

floresta. 

Segundo MARTINEZ-RAMOS (1985), de uma 

maneira geral o grau de contrastes microclimáticos entre 

estas duas situações é tanto maior quanto maior for o 

tamanho da clareira. Há evidências de que em clareiras 

maiores do que 400 m2, as condições aproximam-se bastante 

das de áreas abertas (DENSLOW, 1980; HARTSHORN, 1980). 

Entretanto, pode-se considerar que o fator 

que mostra uma maior magnitude de variação com a ocorrência 

de aberturas no dossel continua sendo a intensidade luminosa 

(TINOCO & VAZQUEZ-YANES, 1985). 

3.3. Estratégias de adaptação das plantas à intensidade 

luminosa 

Desde que o mecanismo da fotossintese pass 

ou a ser melhor compreendido e estudado, as exigências 

luminicas das diversas espécies florestais têm merecido 

atenção por parte de pesquisadores de todo o mundo. 

A intensidade de luz tem sido reconhecida 

como o fator mais importante para os mecanismos de 

regeneração e crescimento das florestas (SHIRLEY, 1929; 

KRAMER & DECKER, 1944; LUGO, 1970; ASHTON & TURNER, 1979; 
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BAZZAZ, 1979; NYGREN & KELLOMAKI, 1983/1984; BELLEFLEUR & 

LAROCQUE, 1983a; AMO, 1985; KOIKE et alii, 1986). A 

adaptação das espécies ã luz na fase de plântula é 

especialmente importante porque condiciona mudanças 

morfogenéticas e fisiológicas na sua estrutura e função 

(WHATLEY & WHATLEY, 1982) e determina o sucesso ou não da 

regeneração (INOUE, 1983). 

A importância da intensidade luminosa tem 

levado diversos pesquisadores a tentativas de classificar 

as 'espécies florestais em grupos ecológicos distintos de 

acordo com sua capacidade de se adaptar às condições de 

baixa ou alta luminosidade do ambiente. 

A classificação mais óbvia é aquela que 

separa as espécies entre plantas "de sol 

base em certas variáveis de resposta 

luminosa. 

e "de sombra", com 

à intensidade 

Uma abordagem clássica é a de BLACKMAN & 

WILSON (1951), que definem uma planta de sol como aquela que 

combina uma alta razão entre área foliar e unidade de peso 

seco total na unidade de tempo (razão de área foliar-RAF) a 

pleno sol com pequena mudança neste indice a intensidades de 

luz mais baixas; ao contrário, as plantas de sombra 

apresentam uma baixa RAF a pleno sol e 101m rápido aumento 

deste indice ao aumento do sombreamento. 
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Já para BLACKMAN (1968), o critério é a taxa 

de crescimento relativo (acúmulo de matéria seca na unidade 

de tempo-TCR): as plantas de sol apresentam TCR máxima a uma 

intensida<ie relativa de luz de 100% (pleno sol) ou acima 

desta; as plantas de sombra apresentam uma TCR máxima abaixo 

de 100% de iluminação. 

BOHNING & BURNSIDE (1956) distinguem os dois 

grupos de plantas com base no ponto de compensação de luz 

(PCL) e ponto de saturação luminica (PSL). Consideram como 

plantas de sol aquelas que necessitam de intensidades 

luminosas mais altas tanto para o PCL quanto para PSL em 

relação às plantas de sombra, embora admitam dificl~ldade de 

interpretação do significado ecológico destas respostas. 

Entretanto, nem sempre as respostas fotossintéticas isoladas 

constituem um bom parâmetro de classificação das espécies. 

Estudos indicam que o ambiente em que as plantas foram 

cultivadas pode influir nas suas caracteristicas 

fotossintéticas (BJORKMAN & HOLMGREN, 1963). 

Deste modo, BOARDMAN (1977) salienta que as 

espécies devem ser classificadas como plantas de sol e de 

sombra de acordo com sua adaptabilidade a um ambiente 

selecionado. Este autor apresenta então parâmetros 

relativos à morfologia foliar, estrutura dos cloroplastos, 

resistências estomáticas edo mesófilo, enzimas 

carboxilantes, capacidade de reação dos cloroplast06, 
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quantidade de componentes do cloroplastos e ocorrência de 

fotoinibição, além do fator genético, que devem ser 

considerados juntamente com as caracteristicas 

fotossintéticas. 

estratégi-3s 

Diante deste 

Uma outra abordagem é a que distingue as 

de escape à sombra" e "tolerância à 

enfoque, existiriam espécies que 

sombra". 

evitam o 

déficit de luz, ou seja, apresentam mecanismos de aumentar a 

quantidade de luz disponivel para a fotossintese (LEVITT, 

1972); espécies que toleram a sombra, ou seja, que são 

capazes de ajustar suas taxas metabólicas para sobreviver a 

baixas intensidades de luz (GRIME, 1965; LUGO, 1970), e 

espécies intolerantes, que não sobrevivem à sombra ( CLARKE, 

1971) . 

Segundo GRIME ( 1965) as espécies que escapam 

à sombra são aquelas cujas plântulas são capazes de penetrar 

rapidamente através da cobertura vegetal herbáceo-arbustiva, 

suplantando-a. Este conceito se aplica, portanto, a 

espécies caracteristicas de áreas mais abertas e evoluiu 

mais recentemente para o conceito de plantas competitivas 

(WALTER, 1971; GRIME, 1977,1982). Plantas competitivas 

teriam então a propriedade de maximizar a produção de 

aérea à sombra através da matéria-seca da parte 

modificação do fenótipo, e assim aumentar sua capacidade de 

competir por luz. 

Entretanto, para LEVITT( 1972), as 
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estratégias de escape ao déficit de luz estariam 

relacionadas à capacidade de diminuir a refletância da 

superficie foliar e de aumentar a absorção de luz pelos 

centros fotoquimicamente ativos atravs de cloroplastos mais 

superficiais e mais ricos em clorofila. Já os mecanismos de 

tolerância à sombra são mais complexos e se assemelham em 

alguns pontos àqueles citados por BOARDMAN (1977) para 

plantas de sombra. 

GRIME (1965) sugere algumas bases 

fisiológicas da tolerância à sombra, associadas à economia 

no metabolismo de' carboidratos, que diminui a predisposição 

ao ataque de fungos e possibilita um crescimento lento, mas 

continuo; mudanças morfogenéticas em relação ao tecido 

fotossintetizante; metabolismo baseado na conservação de 

energia, que induz a taxas de respiração e fotossintese 

baixas, resultando em taxas de crescimento também baixas. 

Um baixo ponto de compensação de luz ou de CO é considerado 
2 

também característico de plantas tolerantes (LEVITT, 1972), 

além de uma menor atividade da enzima carboxilante (GRIME, 

1982). Ao contrário, espécies intolerantes possuem taxas 

mmetólicas mais altas mesmo em ambientes sombreados, 

associadas a uma maior respiração e conversão continua de 

fotossintatos em estrutura, Logo, a tolerância está mais 

ligada à capacidade de sobrevivência por longos periodos sob 

sombra profunda do que com a capacidade de maximizar a 

interceptação de luz e de produzir matéria seca à sombra. 

, 
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Resulta que espécies tolerantes apresentam uma menor 

plasticidade fenotipica em relação ao sombreamento do que 

espécies competitivas (GRIME, 1977; 1982). 

(1970) 

Entretanto, 

consideram ser 

Hiroi & Monsi, citados por LUGO 

uma caracteristica de plantas 

tolerantes a capacidade de manter uma distribuição favorável 

de fotossintatos à sombra, maximizando a alocação para 

tecidos fotossintetizantes em detrimento de tecidos que só 

respiram. 

Um outro mecanismo de tolerância à sombra 

inclui ainda a dormência meristemática, levando a planta a 

um estado de latência, sob condições de sombra profunda,que 

tem sido verificado em plantas juvenis de espécies arbóreas 

tropicais (AMO & GOMEZ-POMPA, 1979). 

Como consequência desta diversidade de 

mecanismos adaptativos, podemos esperar diferentes espécies 

sendo capazes de se estabelecer em determinadas comunidades e 

não em outras. Ou seja, plantas 'de solou espécies 

intolerantes serão melhor adaptadas a habitats abertos, 

enquanto plantas de sombra ou tolerantes serão favorecidas em 

habitats profundamente sombreados. Uma categoria 

intermediária, representada pelas espécies que escapam à 

sombra, seria mais favorecida e m ambientes também 

intermediários. 

Da mesma maneira, de acordo com suas 

necessidades de luz, as espécies tendem a se suceder no 



20 

tempo, numa sequência onde aquelas mais intolerantes 

precedem as mais tolerantes, e assim por diante. 

Aisim, grande parte dos trabalhos sobre 

sucessão secundária em florestas tem considerado a adaptação 

à intensidade luminosa como mecanismo chave na determinação 

da sequência de ocupação do espaço nestas comunidades 

(BAZZAZ, 1979; BELLEFLEUR & LAROCQUE, 1983). Logo, muitos 

autores têm tentado dividir as espécies em grupos ecológicos 

distintos de acordo com sua posição na escala sucessional 

e seu papel na dinâmica das florestas. 

A primeira tentativa deste 

classificação para florestas tropicais foi a de 

tipo de 

BUDOWSKI 

(1965), que dividiu as espécies arbóreas entre aquelas que 

dominavam a fase pioneira, secundária inicial, secundária 

tardia e clímax da suces9ão secundária de acordo com várias 

características do seu ciclo vital, entre elas a tolerância 

relativa à sombra nas diversas fases do desenvolvimento. 

Semelhantemente, BAZZAZ(1979) dividiu as espécies florestais 

entre aquelas de estágios iniciais e tardios da sucessão,e 

caracterizou-as do ponto de vista ecofisiológico, destacando 

o papel da luz. 

Também com base na capacidade de tolerância 

relativa à sombra, desenvolvida a partir de processos 

seletivos ligados à dinâmica de aparecimento de clareiras, 

as espécies de floresta tropical têm sido divididas entre 

aquelas que dependem em maior ou menor grau, ou que 
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independem da ocorrências de aberturas no dossel para sua 

regeneração 

evidências 

(WHITMORE, 1978; 1982; HARTSHORN, 1980), e há 

de que as espécies que apresentam algum tipo de 

dependência de aberturas no dos sei para completar seu ciclo 

de vida parecem formar o grupo mais numeroso (HARTSHORN, 

1980) . 

propôs 

baseia 

Mais recentemente, MARTINEZ- RAMOS (1985) 

uma classificação mais abrangente, que também se 

na dinâmica de ocupação de clareiras nas florestas 

tropicais, mas guardando alguma relação com a abordagem de 

.GRIME (1977; 1982). Para este autor as espécies arbóreas de 

florestas tropicais pertencem a três grupos ecológicos 

primários: "pioneiras"; "nômades" e "tolerantes", podendo 

haver variações em torno destes tipos básicos. As espécies 

"pioneiras" só se regeneram e completam seu ciclo de vida em 

áreas abertas e clareiras grandes, possuindo taxas de 

crescimento, fotossintese e respiração mais altas, além de 

frequentemente acumularem um lenho com alto conteúdo de 

água, o que significa menor custo energético. As espécies 

"nômades" são aquelas que se regeneram sob o dossel da mata, 

mas dependem de aberturas para passar da fase juvenil para a 

adulta, sendo favorecidas por clareiras pequenas « 150 m2); 

estas possuem ritmos de fotossintese, respiração e 

crescimento intermediários, mas mais parecidos com os das 

pioneiras do que com os das tolerantes. Já as "tolerantes", 

no conceito deste autor, não dependem estritamente de 
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aberturas no dossel nem para regeneração nem para 

crescimento posterior, chegando a permanecer em condições 

limitantes de luz durante grande parte de sua vida; estas 

espécies apresentam baixas taxas metabólicas e de fixação de 

C02, e crescimento lento; podem entretanto aclimatar-se às 

condições de aumento casual de luminosidade, entrando num 

processo de aceleração do crescimento, Entretanto, estas 

últimas nunca alcançam o estrato superior e o das 

emergentes, que são formados pelas "nômades", 

3.4. Validade da utiliz~ção de sombreamento artificial 

para estudos de adaptação das plantas à 

intensidade luminosa 

Diante da importância demonstrada pelo fator -

luz no crescimento das plantas e das florestas, muitos 

pesquisadores têm se utilizado do sombreamento artificial 

para verificar a adaptabilidade destas à intensidade 

luminosa. 

Nestes estudos é normal a utilização de 

coberturas feitas com telas de "nylon", tecido, filmes 

plãsticos transl~cidos, chapas metálicas perfuradas e 

ripados de bambu, que são colocados sobre as plantas e 

ajustadas para que interceptem quantidades determinadas de 

energia luminosa. 

Dentre estes estudos incluem-se aqueles 
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delineados para verificar o efeito da intensidade relativa 

de luz (% de luz em relação às condições de pleno sol), ou 

da porcentagem de sombreamento (100% - intensidade relativa 

de luz) nas propriedades fotossintéticas em plântulas de 

espécies de clima temperado (GATHERUM et alii, 1963; TSEL' 

NIKER, 1976; NYGREN & KELLOMAKI, 1983/1984) e 

tropicais/subtropicais (LUGO, 1970; INOUE, 1978; INOUE et 

alii, 1979). Outros estudaram a influência da intensidade 

luminosa (ou sombreamento) no crescimento de plântulas de 

espécies arbóreas temperadas (CECH et alii, 1976; DREW, 

1983; GRACA, 1983, REED et alii, 1983; MANDERS, 1986) e 

tropicais ou subtropicais (MURRAY & NICHOLS, 1966; FERREIRA, 

1977; INOUE & TORRES, 1980; SOUZA, 1981). Através destes 

estudos 

obtidos 

frequentemente os autores relacionam os resultados 

sobre o grau de tolerância destas espécies com as 

condições da região de origem, sobrevivência em condições 

naturais e técnicas silviculturais mais adequadas à sua 

regeneração. 

resultados 

Entretanto, ao se tentar 

para as condições de sombra 

. considerações devem ser feitas com cautela. 

transportar os 

natural, as 

Segundo SASAKI 

et alii (1981), o sombreamento artificial produz condições 

diferentes daquelas da sombra natural. Em contraste com o 

dossel florestal, a sombra artificial apresenta uma boa 

correlação com a luz plena, porque a radiação solar difusa e 

direta são bloqueadas ao mesmo tempo, transmitindo-se 
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igualmente todas as faixas de comprimento de ondas, sem 

alteração da qualidade da luz. 

Por outro lado, podemos perceber que o 

indice normalmente utilizado para expressar a intensidade de 

luz em termos relativos é mais válido para condições de 

sombra artificial do que natural, pelo fato de que, como já 

foi discutido, a sombra do dossel florestal nem sempre 

apresenta uma relação direta com a intensidade luminosa no 

aberto (SASAKI et alii, ~981). 

Um outro fator que deve ser considerado é 

que em experimentos de sombreamento artificial normalmente 

se usam plantas envasadas. Estas condições diferem-se das 

naturais de maneira acentuada, porque a competição das 

raizes por água e nutrientes foi eliminada, e esta interação 

pode ser importante para a sobrevivência e o crescimento 

das plantas em condições naturais (GATHERUM et alii, 1963; 

CECH et alii, 1976). Por um outro lado, permitem um maior 

controle local quando se deseja isolar apenas o efeito da 

intensidade de luz. 

Além disso o sombreamento artificial pode 

induzir também a uma mudança microclimática associada 

principalmente à diminuição da quantidade de radiação solar 

que chega ao solo e da circulação de ar. Entretanto, o que 

se nota é que são poucos os trabalhos deste tipo onde é 

feito um monitoramento destas variáveis. Frequentemente nem 

mesmo a intensidade de luz em unidades absolutas é 
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fornecida, limitando-se à discussão apenas dos valores em 

porcentagem em relação a pleno sol, como os trabalhos de 

MURRAY & NICHOLS (1966) e FERREIRA ( 1977). 

Quando ocorrem estas variações,dependendo de 

seu grau elas podem ou não estar interagindo no crescimento 

das plantas estudadas. 

GATHERUM ~ alii (1963), utilizando-se de 

abrigos temporários feitos de madeira e telas de polietileno 

com cerca de 3x3x2m, encontraram que a temperatura do solo e 

a umidade relativa do ar variou entre os tratamentos de 

sombra. 

SOUZA (1981), utilizando-se de 

coberturas de 

Todavia, 

telas sombrite de 1,0 m2 de área, 

proporcionando intensidade de luz de 1,5; 9,0; 25,0; 45,0; 

71,0; e 100%, não encontraram diferenças significativas 

entre os tratamentos com relação à temperatura e umidade 

relativa do ar. 

Diante das evidências, podemos 

considerar que o sombreamento artificial é um método bastante 

válido para se estudar as necessidades luminicas das 

diferentes espécies em condições de viveiro, apresentando 

certas 

naturais: 

luminosa 

vantagens em relação aos 

pode-se isolar melhor o 

e fornecer às parcelas 

estudos 

efeito 

condições 

em condições 

da intensidade 

uniformes de 

iluminação; o controle local é mais efetivo e também a 

operacionalização das práticas culturais torna-se facilitada. 
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Entretanto, como maneira de simular as 

condiç3es de sombra em uma floresta tem uma validade 

limitada, e extrapolações para estas condições devem ser 

feitas com uma certa cautela. 

3.5. Intensidade luminosa e o processo fotossintético 

Um grande número de pesquisas 

ecofisiológicas em plantas tem dado ênfase à fotossíntese, 

por causa de sua relação direta com a sobrevivência e o 

crescimento das plantas. 

Ao se estudar a capacidade de uma 

determinada espécie se adaptar a certos niveis de 

luminosidade ambiental, a fotossintese tem se mostrado útil, 

porque uma boa parcela das diferenças de tolerância à sombra 

entre espécies relaciona-se com a habilidade de seu aparelho 

fotossintético adaptar-se à intensidade de luz (KRAMER & 

KOZLOWSKI, 1979). 

Geralmente aceita-se que plantas adaptadas a 

ambientes ensolarados em seu habitat nativo apresentam ponto 

de saturação lumínica - PSL (intensidade de luz na qual a 

taxa de fotossintese liquida ou aparente é máxima) e ponto 

de compensação de luz - FeL (intensidade de luz na qual a 

taxa de fotossintese bruta iguala a taxa de respiração, e 

consequentemente a fotossintese liquida é nula) mais altos 
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do que plantas adaptadas a ambientes sombreados, mesmo 

quando são cultivadas sob condições idênticas (KRAMER e 

DECKER, 1944; BOHNING & BURNSIDE, 1956) . 

Este conceito tem levado muitos 

pesquisadores a utilizar as respostas das taxa 

fotossintéticas à intensidade de luz (curvas de fotossintese 

l íquida por unidade de peso ou área foliar em função da 

intensidade luminosa) para a obtenção de parâmetros 

fisiológicos de tolerância das espécies à sombra, e também 

na tentativa de explicar padrões de seu comportamento 

ecológico. 

Deste modo, LUGO (1970) encontrou altos 

valores para o PSL e PCL de Cecropia peltata e Anthocephalus 

cadamba, tipicas espécies heliófilas, enquanto estes valores 

para Sloanea berteriana e Dacryodes excelsa foram até 6-7 

vezes menores. A capacidade fotossintética (taxa máxima de 

fotossintese liquida) também foi maior para as duas 

primeiras espécies, bem como a razão entre fotossintese 

liquida e respiração (razão P/R). 

GALVAO (1980), 

contortisiliguum, constatou alto 

estudando 

ponto de 

Enterolobium 

saturação e 

compensação de luz no estágio juvenil, o que indica sua 

adaptação a uma alta intensidade luminosa. 

KOIKE & SAKAGAMI (1985) encontraram um ponto 

de compensação de luz para Betula platyphylla quase duas 

vezes maior do que o de ~ maximowicziana, o que confere à 
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segunda um maior tolerância ã sombra. 

Outros estudos indicam que as 

caracteristicas fotossintéticas das espécies florestais 

podem se alterar, dependendo das condições luminicas em que 

elas foram cultivadas. 

Geralmente, a intensidade de luz necessária 

para a saturação, e também a capacidade fotossintética 

aumentam com o aumento da intensidade de luz sob a qual as 

plantas foram cultivadas. Entretanto, as taxas 

fotossintéticas a baixas intensidades de luz tendem a ser 

maiores para plantas cultivadas sob sombra do que a pleno 

~ sol (BOARDMAN, 1977). 

A diminuição da capacidade fotossintética em 

plantas que 

cultivadas 

foliar e 

foram cultivadas ã sombra em relação àquelas 

ao sol pode ser devida a mudanças na 

no conteúdo de clorofila. Em Betula 

estrutrura 

pendula o 

sombreamento diminuiu a taxa fotossintética máxima e o ponto 

de saturação lumínica, o que foi associado ao aumento da 

área foliar especifica (razão entre área e peso seco 

foliar), diminuição da espessura do mesófilo e do conteúdo 

de clorofila por unidade de área foliar (NYGREN & KELLOMAKI, 

1983/1984) . 

Entretanto uma maior capacidade 

fotossintética de plantas cultivadas à sombra foi constatada 

para Picea 

semelhantes 

engelmannii (RONCO, 

também chegaram INOUE 

1970). A resultados 

et alii ( 197~) para 
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Araucaria angustifolia. Segundo RONCO (1970), isto se deve a 

injúrias no aparelho fotossintético das plantas crescendo 

expostas a pleno sol, e não a um aumento da eficiência de 

carboxilação das plantas na sombra, como se poderia esperar. 

Injúrias causadas pelo excesso de luz também foram 

assinaladas por LEVITT (1972) e são devidas, no caso de 

ecótipos de 

fotossistemas 

sombra expostas ao 

(principalmente FSII), 

reação próximo a eles. 

3.6. Clorofilas e absorção de luz 

sol, a danos nos 

ou em algum sitio de 

efeito 

Para que a energia luminosa produza seu 

depende de sua absorção ~or determinadas 

substâncias, que são os pigmentos vegetais. Os sistemas de 

pigmentos são moléculas que contém um grupo cromofórico 

responsável pelas suas cores, sendo os principais pigmentos 

vegetais as clorofilas, fitocromos, flavinas, caroteróides e 

a antocianina. Dentre estes, o grupo das clorofilas é o mais 

importante por estar envolvido diretamente na 

fotossintese, juntamente com alguns carotenóides em menor 

escala. 

Embora vários tipos de clorofila possam 

ocorrer no reino vegetal, a clorofila a e h são as únicas 

importantes para plantas lenhosas (KRAMER & KOZLOWSKI, 

1979) . 
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A clorofila ª, cuja fórmula é C(55) H(72) 

0(5) N(4) Mg, diferencia-se da clorofila Q, de fórmula C55 

H70 06 N4 Mg, apenas por um de seus grupos metil, que é 

convertido em um grupo aldeido, o que altera ligeiramente 

suas propriedades de absorção, pela mudança na distribuição 

dos elétrons (WHATLEY & WHATLEY, 1982). Ambas apresentam 

dois picos de absorção de luz, que são os comprimentos de 

onda onde a absorção é máxima: 420 e 660 nm para a clorofila 

â, e 435 e 643 nm para a clorofila Q (HALL & RAO, 1980), 

sendo a absorbância nos picos da esquerda mais alta do que 

nos da direita. 

Segundo LINDER (1974), a clorofila extraída 

em uma solução de acetona a 80% possui picos de absorção na 

faixa do vermelho nos comprimentos de onda de 645 e 663 nm, 

respectivamente para a clorofila ª e h. A leitura da 

absorbância nestes comprimentos de onda pode fornecer 

estimativas da concentração destes pigmentos, através de 

equações especificas (WHITHAM et alii, 1971), Para a 

determinação da clorofila total, utilizam-se leituras a 652 

nm, que é o ponto isosbéstico, ou seja, onde as absorbâncias 

da clorofila a e Q são iguais (LINDER, 1974), ° espectro 

característico de absorção da clorofila a mostra ainda uma 

região entre 450 e 600 nm onde a absorbância é quase nula, 

enquanto que para a clorofila h esta região está situada 

entre 490 e 620 nm, aproximadamente (HALL & RAO, 1980). 

Sabe-se atualmente que existe mais de uma forma espectral de 
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clorofila ª, com picos entre 662 e 686 nm (THORNBER, 1975). 

As moléculas de clorofila atuam agrupadas e 

são organizadas dentro dos cloroplastos em conjuntos de 

várias centenas de moléculas, que constituem as unidades 

fotossintéticas (KRAMER & KOZLOWSKI, 1979; HALL & RAO, 

1980). Estas unidades possuem uma "antena" formada por 

pigmentos coletores de energia luminosa, onde a clorofila a 

é a principal envolvida, que transferem esta energia para 

um único centro de reação. Dois tipos de centro de reação 

podem ser distintos: o P700 e P680, reconheciveis por 

apresentarem picos de absorção a 700 e 680 nm, 

respectivamente, e que constituem dois fotossistemas 

diferentes, FSI e FSII, respectivamente (KRAMER & KOZLOWSKI, 

1979) . 

Recentemente tem sido demonstrado que a 

clorofila ocorre sempre associada a moléculas de proteina, 

formando 2 tipos de complexo proteína-clorofila (THORNBER, 

1975). O complexo "P700-Clorofila a-proteina" associa-se ao 

FSI, e é formado por clorofila a, b-caroteno, proteínas e 

P700, e representQ~ de 10-18% da clorofila total nos vegetais 

superiores. Um outro tipo, o "complexo coletor clorofila 

a/b-proteina", contém clorofila a, clorofila h, proteína e 

traços de carotenóides, associando-se principalmente ao 

FSII, embora possa ser encontrado também no FSI. Representa 

de 40 - 60% da clorofila total dos vegetais superiores, e tem 

a função de coletar energia adicional, não sendo essencial à 
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ocorrência da fotossíntese. 

THORNBER (1975) apresenta ainda evidências 

de que a localização principal do complexo coletor clorofila 

a/b-proteina são os "grana" dos cloroplastos, enquanto o 

complexo P700-clorofila a -proteina localiza-se nas lamelas 

do estrom8. 

o conteúdo de clorofila nas folhas 

frequentemente é utilizado por pesquisadores para estimar o 

potencial fotossintético das plantas, pela sua ligação 

direta com a absorção e transferência de energia luminosa. 

Poder-se-ia supor que uma planta com alta 

concentração de clorofila seria capaz de atingir taxas 

fotossintéticas mais altas, pelo seu maior potencial de 

captação de "quanta" na unidade de tempo. Entretanto, nem 

sempre esta relação existe, pois a etapa bioquimica da 

fotossintese (fase de "escuro") pode limitar o processo 

(MITCHELL, 1979). 

Uma relação positiva entre 

fotossintéticas e concentração de clorofila de 

taxas 

folhas 

individuais só ocorre a intensidades baixas de luz, ou 

seja, à intensidade abaixo do ponto de saturação luminica 

para a espécie; nestas condições a fotossintese é limitada 

primariamente pela intensidade luminosa. Por isso, a 

clorofila é considerada um "fator de luz fraca" (GABRIELSEN, 

1948) . 

São poucos os trabalhos que correlacionam 
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taxa de fotossíntese com conteúdo de clorofila., Entretanto 

um resultado ilustrativo foi o obtido para Betula pendula, 

onde a diminuição da capacidade fotossintética e do ponto de 

saturação luminica com a diminuição da intensidade luminosa 

sob a qual as plantas foram cultivadas mostrou uma 

correlação positiva com a diminuição do conteúdo de 

clorofila por unidade de área foliar (NYGREN & KELLOMAKI, 

1983/1984). 

A clorofila pode ser também importante para 

o aumento da eficiência quântica de uma espécie, ou seja, 

para a determinação da inclinação inicial da curva de 

assimilação liquida. Entretanto, GABRIELSEN (1948) 

demonstrou que 

concentração de 

quântica depende 

a magnitude do efeito do 

clorofila de uma folha na 

de sua concentração inicial. 

aumento da 

eficiência 

Logo, quanto 

menor a concentração inicial de clorofila ( e isto significa 

que esta deve estar abaixo do ótimo) e o nivel de 

luminosidade, maior será a resposta das taxas 

fotossintéticas ao aumento desta concentração. 

Muitos fatores externos e internos afetam a 

formação da clorofila (KRAMER & KOZLOWSKI, 1979), e por 

isto o conteúdo nas folhas pode variar bastante. Entre 

estes fatores, a luz é o principal, porque tem sido 

demonstrado que esta é essencial para que ocorra a sua 

síntese (WHATLEY & WHATLEY, 1982). 

Pela estreita relação existente entre luz e 
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sintese de clorofila, e entre esta ~ltima e a fotossintn"~ 
~ , 

muitos autores têm investigado a influência da intensicl~de 

luminosa na concentração de clorofila em folhas. 

Segundo KRAMER & KOZLOWSKI (1979), a 

clorofila está sendo constantemente sendo sintetizadh e 

destruída (foto-oxidação) em presença de luz, mas nob 

intensidades luminosas muito altas ocorre uma decomposj~'ão 

liquida, e o equilibrio é estabelecido a uma concentr~~ão 

mais baixa. Portanto folhas de sombra possuem \.\ma 

concentração maior de clorofila do que de folhas de sol. 

Entretanto, BOARDMAN (1977) salienta q\le, 

quando expressas em termos de unidade de peso ou volume, as 

folhas de sombra apresentam maiores concentrações de 

clorofila; por outro lado, se o conteúdo for expresso em 

termos de unidade de área foliar, as concentrações rião 

menores em folhas de sombra do que em folhas de sol. 

Os resultados experimentais que expressam a 

concentraçao de clorofila com base no peso fresco ou P~60 

seco são bastante concordantes no que se refere ao aumento 

desta com a diminuição da intensidade luminosa (SHIRL1~y, 

1929; BJORKMAN & HOLMGREN, 1963; INOVE, 1978; ABRAMS, 18:\7' , 

LEE,1988). 

Entretanto, quando expressos em unidade de 

área foliar os resultados não são tão consistentes. Al~Hlns 

autores apresentam a ocorrência de uma diminuição na 
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concentração com o aumento da sombra (GRACA, 1983; NYGREN & 

KELLOMAKI, 1983/1984; TINOCO & VAZQUEZ-YANES, 1985); outros 

apresentam respostas diferentes dependendo da espécie 

(SHIRLEY, 1929; BJORKMAN & HOLMGREN, 1963); outros ainda 

acusam a não alteração desta com o sombreamento (LEE, 1988}. 

Provavelmente a maior variedade de 

resultados para dados de concentração expressos com base na 

área foliar se prende ao fato de que as respostas das 

diferentes espécies ao sombreamento com relação à área 

foliar especifica não são uniformes. Entretanto, GABRIELSEN 

(1948) considera que .os dados de teor de clorofila têm uma 

maior validade quando expressos com base na área foliar, por 

esta se relacionar com a superficie iluminada. 

De uma maneira geral considera-se também que 

a proporção entre clorofila ª e h tende a diminuir com a 

diminuição da intensidade luminosa (BOARDMAN, 1977; KRAMER & 

KOZLOWSKI, 1979; COOMBS & HALL, 1982; WHATLEY & WHATLEY, 

1982). O aumento da proporção de clorofila h é uma 

característica importante ambientes sombreados, pois esta 

última capta energia de outros comprimentos de onda e a 

transfere para a clorofilaâ, que é quem efetivamente toma 

parte das reações fotoquimicas da fotossíntese (WHATLEY & 

WHATLEY, 1982). 

O aumento da quantidade de clorofila ~ em 

plantas sombreadas pode ser devido a um aumento da proporção 
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do complexo coletor clorofila a/b-proteina, em relação ao 

complexo P-700-clorofila a-proteina, o qual se degrada mais 

facilmente (THORNBER, 1975). Um outro fator pode ser o maior 

desenvolvimento de "grana" em cloroplastos de folhas de 

sombra em relação a folhas de sol (COOMBS & HALL, 1982), que 

é onde se concentra o complexo clorofila a/b-proteina 

(THORNBER, 1975). 

Vários autores têm relatado uma diminuição 

da razão clorofila a/b em folhas submetidas a menores 

intensidades luminosas (BJORKMAN & HOLMGREN, 1977; GRACA, 

19B3; TINOCO & VAZQUEZ-YANES, 1985; LEE, 1988), entretanto 

outros não encontraram diferenças entre estas proporções 

(INOUE, 1983; GRACA, 1981; NYGREN & KELLOMAKI, 1983/1984). 

Um aspecto que tem sido relativamente pouco 

estudado é a relação existente entre conteúdo de clorofila 

nas folhas e a sua absorção/transmissão de luz. 

Segundo TSEL'NIKER (1976), o coeficiente de 

extinção (e consequentemente a proporção de luz absorvida) 

da clorofila ' em folhas é de 2-2,5 vezes mais baixo do que em 

soluções moleculares com a mesma concentração. Entretanto, 

MITCHELL (1979) considera que a absorção de luz verde pela 

folha intacta é várias vezes maior do que em soluções de 

clorofila de igual, concentração, enquanto que na faixa do 

violeta-azul e vermelho é apenas levemente inferior. 

A proporção da luz incidente que é refletida 

é maior quando a concentração de pigmentos na folha é baixa, 
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bem como a absorção inativa. Isto se deve ao aumento da 

reflexão na superficie interna da folha, onde o parênquima 

lacunoso apresenta um maior poder de reflexão, pela maior 

quantidade de ar entre as lacunas. Logo, a luz refletida de 

uma camada mais interna terá uma menor chance de ser 

recapturada no seu caminho de volta à superficie quando a 

concentração de clorofila é baixa. Consequentemente, o 

aumento da absorção de luz para um dado aumento na 

concentração de clorofila será tanto menor quanto maior for 

o seu conteúdo inicial (GABRIELSEN, 1948). 

A absorção de luz pelas folhas não dependerá 

apenas de seu conteúdo de clorofila, mas também de suas 

propriedades óticas e caracteristicas anatômicas, que por 

sua vez também se modificam com a luz. 

3.7. Intensidade luminosa e estrutura anatômica da 

folha 

As folhas são os órgãos fotossintetizantes 

da planta. Justamente por isso, são bastante afetadas pela 

luminosidàde, e sua plasticidade caracteristica tem sido 

objeto de muitos estudos. A maioria das espécies florestais 

possuem a faculdade de desenvolver diferentes estruturas 

anatômicas e morfológicas quando crescem em diferentes 

situações de luminosidade ambiental; mesmo dentro da mesma 

planta ocorrem diferenças entre folhas crescendo em 
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distintas posições na copa, em relação a quantidade de luz 

que recebem. 

Assim, podem ser diferenciados dois tipos 

básicos de folha quanto à natureza morfológica e estrutura 

anatômica. 

As folhas de sombra possuem uma anatomia e 

propriedades fisiológicas que as capacitam a utilizar baixas 

intensidades luminosas com grande eficiência; entretanto 

estas não podem fazer uso eficiente de altas intensidades de 

luz, porque os plastideos podem ser destruídos por processos 

foto-oxidativos sob luz plena (BJORKMAN & HOLMGREN, 1963; 

COOMBS & HALL, 1982). Entretanto, a adaptação das folhas de 

sol às condições de sombra parece ser mais fácil, pela 

própria situação de que, à medida que a planta se 

desenvolve, o sombreamento mútuo de suas folhas aumenta. 

Considera-se, geralmente, que quanto .menor a 

intensidade de luz, maior a expansão da lâmina foliar 

(EVANS, 1972; WHATLEY & WHATLEY, 1982). Embora o padrão de 

organização da lâmina não mude, o sombreamento causa um 

"espalhamento" da unidade organizacional ao longo de uma 

área maior. Resulta então em uma menor densidade de 

venação e maior espaço entre as nervuras secundárias, além 

de um menor desenvolvimento da nervura principal (EVANS, 

1972) . 

A estrutura interna da lâmina também se 

altera bastante de acordo com a intensidade de luz. 
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Geralmente aceita-se que as folhas de sol 

são menores e mais espessas, com maior desenvolvimento de 

cutícula. O mes6filo é bem desenvolvido, com parênquima 

paliçádico e lacunoso bem diferenciados; o número de 

camadas de células do parênquima paliçádico também é maior, 

com menores espaços intercelulares e maior área de 

superfície externa de paredes, além de possuir células mais 

alongadas em direção perpendicular à superfície foliar. As 

paredes celulares e a epiderme também são mais espessas 

(ESAU, 1974; MITCHELL, 1979; WHATLEY & WHATLEY, 1982; COOMBS 

& HALL, 1982). A proporção entre parênquima paliçádico e 

lacunoso também aumenta, bem como o desenvolvimeto de tecido 

de sustentação (MEDRI & LLERAS, 1980). 

Nestas folhas o principal tecido 

fotossintetizante é o parênquima lacunoso, e a paliçada 

funciona como uma camada protetora (COOMBS & HALL,1980). Os 

cloroplastos são mais numerosos (BOARDMAN, 1977), menores e 

com menor conteúdo de clorofila (TSEL'NIKER, 1976), além de 

possuir um menor desenvolvimento de "grana" (THORNBER, 1976; 

COOMBS & HALL, 1982), e maior volume de estroma em relação 

ao seu volume total (BOARDMAN, 1977). 

Segundo EVANS (1972), as células individuais 

do parênquima paliçãdico em folhas de sombra são mais 

curtas e possuem um formato aproximadamente afunilado, cujas 

extremidades superiores, contiguas ã epiderme, são alargadas 

em relação ;"c' 
' .o<'.J inferiores. Esta característica pode Ber 
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importante para expor uma maior superfície de cloroplastos 

em contato com a luz de baixa intensidade. 

A espessura da folha e do parênquima afetam 

sobremaneira a sua capacidade de absorção/transmissão de 

luz. De acordo com GABRIELSEN (1948), em folhas finas as 

oportunidades para reflexão interna e para o aumento do 

caminho percorrido pelo feixe luminoso são menores 

aumentando assim as chances de que a luz as atravesse sem 

ser ab~orvidos. Para este autor, todavia, a diferenciação 

entre parênquima paliçãdico e lacunoso não afeta o poder de 

absorção da~ folhas, desde que a concentração de clorofila 

não se altere. 

TSEL'NIKER (1976) demonstrou que o 

coeficiente de extinção é maior em folhas de sol, que 

transmitem 2-13% da luz incidente, em relacão a folhas de 

sombra, que transmitem de 15 a 32%. Estes valores dependem 

não só da espessura do parênquima paliçádico, como também da 

densidade ótica e tamanho dos cloroplastos. 

A espessura do mesófilo pode correlacionar-

se também com a sua resistência ã difusão do CO da parede 
2 

celular para os sítios de carboxilação nos cloroplastos. 

Geralmente as folhas de sol, com um mesófilo mais 

desenvolvido , po ssuem uma menor resistência ã difusão, que 

é devida ao grande aumento da relacão entre ãrea de 

superficie c e l ula r interna por unidade de ãrea foliar que 

8sta s s ofrem com a iluminação (BOARDMAN, 1977). 
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Contrariamente, CHABOT & CHABOT (1977) 

consideram que o aumento da espessura foliar e densidade do 

mes6filo podem diminuir a condutãncia mesofilica de CO . 
2 

Mudanças na estrutura foliar associadas a 

mudanças na intensidade luminosa do ambiente também ocorrem 

na epiderme da folha. 

De acordo com EVANS (1972), a expansão da 

folha ã sombra se deve a um crescimento ativo da epiderme 

foliar em área. Tanto a epiderme da face adaxial da folha 

(superior) quanto da abaxial respondem às mudanças na 

luminosidade, mas em geral a epiderme superior é mais 

afetada. 

Em ambas as faces, as folhas de sombra 

tendem a ter células epidérmicas maiores do que as folhas de 

sol, paredes mais finas e mais sinuosas, com maior 

perimetro superficial; a cuticula também tende a ser menos 

espessa (MEDRI & LLERAS, 1980). Geralmente, as margens das 

células da epiderme superior tendem a ser menos sinuosas que 

as da inferior, mas em ambos os casos o sombreamento aumenta 

o grau de sinuosidade (EVANS, 1972). 

EVANS (1972) explica que as diferenças 

quanto à sinuosidade das paredes celulares epidérmicas 

resultam da desuniformidade de atuação dos mecanismos de 

crescimento sobre a sua superficie em um dado instante. Este 

fenômeno pode ter também algum significado adaptativo: uma 
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epiderme constituída por células sinuosas pode resistir 

melhor a tensões superficiais provocadas pela maior 

flexibilidade da folha de sombra, que é mais pobre em 

tecidos de sustenta9ão (MEDRI & LLERAS, 1980). 

Também as caracteristicas dos estômatos 

sofrem mudan9as consideráveis em resposta à luz. Muitos 

estudos têm constatado que altas intensidades luminosas 

aumentam a frequência de estômatos por unidade de área 

superficial de folha (BJORKMAN & HOLMGREN, 1963; EVANS, 

1973; BOARDMAN, 1977; ASHTON & TURNER, 1979; MEDRI & LLERAS, 

1980), mas as respostas quanto ao seu comprimento ou ao 

tamanho das células-guarda não são consistentes (BOARDMAN, 

1977) . 

expostas 

o aumento de frequênciaestomática em folhas 

a altas intensidades luminosas pode ser um 

mecanismo importante de adapta9ão das plantas às condi9ões 

ambientais mais xéric8s, geralmente associadas a áreas 

abertas (MEDRI & LLERAS, 1980; ABRAMS, 1987). De acordo com 

COWAN & MILTHORPE (1968), os estômatos são o meio mais 

efetivo da planta controlar sua perda de água. 

Geralmente o aumento da frequência de 

estômatos correlaciona-se com uma maior condutância 

estomática, e logo com uma menor resistência à difusão de 

gases (BOARDMAN, 1977). Entretanto KRAMER & KOZLOWSKI (1979) 

consideram que a capacidade de resposta dos estômatos às 

variáveis ambientais são mais importantes para a 
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determinação da condutância estomática do que o seu 

número. Neste ponto, as espécies tolerantes à sombra tem uma 

maior eficiência estomática,ou seja, uma capacidade de 

abrir e fechar mais rapidamente os estômatos, o que lhes 

confere melhor habilidade para aproveitar rápidos raios 

luminosos que penetram no dossel, o mesmo ocorrendo com 

folhas de sombra (DAVIES & KOZLOWSKI, 1975; GRIME, 1977) . 

Além disso, a capacidade de resposta estomática pode variar 

em relação ã posição dos estômatos nas folhas. 

condutância estomática na face adaxial 

Geralmente a 

da folha 

correlaciona-se mais com a frequência de estômatos, ao 

contrário do que ocorre na face abaxial; o controle 

estomático é mais eficiente na face abaxial, permitindo 

respostas mais rápidas (MAGNUSSEN, 1985). Deste modo, 

espécies tolerantes tendem a ter estômatos apenas na face 

inferior. 

A magnitude das mudanças anatômicas nas 

folhas das plantas em resposta à intensidade luminosa 

depende também de seu grau de tolerância à sombra. 

Geralmente as espécies tolerantes desenvolvem folhas mais 

próximas às folhas de sombra, quanto às suas caracteristicas 

anatômicas, do que espécies intolerantes, cujas folhas se 

aproximam mais da estrutura de folhas de sol tipicas, mesmo 

quando em um mesmo ambiente (ABRAMS, 1987). 

JACKSON (1967), estudando folhas de sol e de 

sombra de 21 espécies diferentes, constatou que aquelas 
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espécies consideradas tolerantes apresentavam normalmente 

folhas de sol mais finas e uma menor redução na sua 

espessura, quando submetidas a sombra. Além disso, a razão 

entre espessura do parênquima paliçádico de folhas de sol e 

de sombra foi de 1,22 para espécies tolerantes, 1,32 para 

intermediárias e 2,36 para intolerantes ao passo que esta 

mesma razão para o parênquima lacunoso foi de, 

respectivamente, 1,9, 1,27 e 1,51 para as mesmas classes 

de espécies. 

Por outro lado, GOULET & BELLEFLEUR (1986) 

encontraram que espécies intolerantes, representadas por 

pioneiras e intermediárias, não têm a capacidade de formar 

folhas tipicas de sol e de sombra; apresentam apenas um 

pequeno ajuste quando levemente sombreadas, mas não são 

capazes de responder a uma sombra mais densa. Ao contrário 

as espécies tolerantes tem a capacidade de ajustar melhor 

suas caracteristicas morfológicas ao ambiente . de luz, 

formando folhas de sombra e de sol tipicas. 

Deste modo, constatamos que nem sempre os 

indices anatômicos isolados são critérios válidos para 

indicar a atividade fisiológica normal das espécies sob 

várias condições de luz.Alguns estudos ·têm procurado 

correlacionar estes indices com parâmetros fisiológicos, 

principalmente referentes à fotossintese (CHABOT & CHABOT, 

1977; ASHTON & TURNER, 1979; NYGREN & KELLOMAKI, 1983/1984) . 

Entretanto. muito pouco tem sido feito no sentido de se 
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utilizarem estudos anatômicos para a elucidação de problemas 

quantitativos do crescimento das plantas (EVANS, 1972). 

3.8. Intensidade de luz e o crescimento das plantas 

o crescimento das plantas resulta de 

. correlações internas envolvendo carboidratos, hormônios, 

água e minerais. Embora a fotossintese seja considerada o 

maior processo fisiológico do crescimento (KOZLOWSKI, 1962), 

por fornecer a matéria prima necessária, o desenvolvimento 

de uma árvore envolve importantes mecanismos regulatórios de 

conversão e distribuição de assimilados. 

Os impulsos fisicos, representados pelos 

fatores ambientais, constituem o sustentáculo do 

crescimento; entretanto a regulação biológica define seu 

padrão de expressão (REIS & MULLER, 1979). 

A adaptação das plantas ao ambiente de luz 

depende do ajuste de seu aparelho fotossintético, de modo 

que a luminosidade ambiental seja utilizada de maneira mais 

eficiente possível. As respostas destas adaptações serão 

refletidas no crescimento global da planta. 

Assim, a eficiência do crescimento pode ser 

relacionada à habilidade de adaptação das plântulas às 

condições de intensidade luminosa do ambiente; 

frequentemente as análises do crescimento são utilizadas 

para predizer o grau de tolerância das diferentes espécies 
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ao sombreamento. 

Assim, postula-se que as espécies tolerantes 

apresentam caracteristicamente um crescimento mais lento em 

relação às intolerantes, devido às suas taxas metabólicas 

mais baixas (GRIME, 1965, 1977), o que acontece também com 

as espécies caracteristicas de estágios finais da sucessão 

em relação às dos estágios iniciais e intermediários 

(BUDOWSKI, 1965; LUGO, 1970; BAZZAZ, 1977; TINOCO & VAZQUEZ

YANES, 1985, AMO, 1985). 

Vários parâmetros têm sido usados para 

avaliar as respostas de crescimento de plântulas florestais 

à intensidade luminosa. 

Dentre estes, a altura é um dos mais 

frequentemente utilizados. A capacidade em crescer 

rapidamente em altura quando sombreadas é um mecanismo 

importante de adaptação das espécies com estratégias de 

ciclo vital do tipo "competidoras" (GRIME, 1977) ou ainda 

das "pioneiras" e "nômades" (TINOCO & VAZQUEZ-YANES, 1985), 

como forma de escape ao déficit de luz, já que estas não são 

capazes de tolerar baixas intensidades luminosas através do 

ajuste de suas taxas metabólicas. 

Segundo KOZLOWSKI (1962) , existe 

considerável evidência de que o crescimento em altura de 

muitas espécies ocorre 

carboidratos armazenados. 

primariamente às expensas dos 

Portanto, espécies que possuem 

sementes ricas em reservas podem se beneficiar inicialmente 
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de um rápido crescimento em altura. Entretanto, as respostas 

posteriores são bastante variáveis. 

SHIRLEY (1929) encontrou um crescimento 

máximo em altura a 20% da luz plena do dia para as 6 

espécies estudadas, incluindo agrícolas, típicas de sol, e 

floretais, tipicamente mais tolerantes, sendo que 

decréscimos maiores da luminosidade reduziram rapidamente o 

crescimento. Entretanto, o mesmo autor discute a validade do 

parâmetro altura utilizado isoladamente, uma vez que nem 

sempre é acompanhado de aumento de matéria seca, devendo-se 

apenas a um maior alargamento celular. 

Uma maior resposta em altura para Quercus 

rubra foi encontrada a 30% de intensidade relativa de luz, 

mas este não correspondeu ao maior peso seco para a espécie 

(PHARES, 1971). Para Prunus serrotina, o melhor crescimento 

em altura foi verificado a 100% de iluminação relativa, o 

que revelou sua intolerância à sombra (CECH ~ alii, 1976). 

MANDERS (1986) encontrou que Widdringtonia cedarbergensis 

apresentou uma resposta positiva da altura em relação ao 

nível de sombreamento, acompanhado de uma tendência não 

significativa de aumento da biomassa. Entretanto, o autor 

não verificou sinais de estiolamento nas mudas sombreadas, o 

que comprova a adaptabilidade da espécie às condições de 

baixa iluminação. Para Myrica pensylvanica e Eleagnus 

umbellata, GRACA (1983) encontrou um maior crescimento em 
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altura e em peso seco a 70% de intensidade luminosa, 

enquanto para Alnus glutinosa a maior altura foi a 20% de 

luz, e Eleagwls angustifolia,a pleno sol. Com relação ã 

altura, a Araucaria angustifolia apresentou-se como 

tolerante ã sombra, com maiore~ valores a 25% de intensidade 

relativa (INOUE & TORRES, 1980), enquanto para ~ 

paraguayensis estes valores foram maiores entre 15 e 50% da 

luz do dia (INOUE, 1983); para Cedrella fissilis/C. odorata, 

a 25% da luz plena (INOUE, 1978). SOUZA (1981), confirmou os 

resultados encontrados para o cedro (C.fissilis), 

verificando maior crescimento em altura entre 9 e 25% de 

iluminação relativa. 

Em condições de luz natural, AMO (1985) 

encontrou respostas diferenciadas para plântulas de floresta 

tropical úmida. Poulsenia armata, Nectandra ambigens e 

Chamaedora tepeiilote tiveram uma maior altura média em zona 

aberta, enquanto Licaria odorota cresceu mais em altura sob 

a cobertura da mata, embora o resultado não tenha sido 

significativo ~ Todas as espécies apresentaram uma maior taxa 

de crescimento em altura em zona aberta; entretanto, estas 

taxas são pequenas, indicando crescimento lento. A autora 

considerou que todas as espécies estão adaptadas a 

regenerar-se sob o dossel da mata, mas porém mantendo a 

capacidade de responder a uma abertura do dossel. 

Outro parâmetro bastante utilizado é o 

diâmetro do colo. O crescimento em diâmetro depende da 
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atividade cambial, que por sua vez é estimulada a partir de 

carboidratos produzidos pela fotossintese corrente e 

hormônios translocados das regiões apicais (KOZLOWSKI, 

1962). Logo, o crescimento em diâmetro é um bom indicador da 

assimilação liquida, jã que depende mais diretamente da 

fotossintese corrente. 

Muitos autores concordam em relacionar um 

maior diâmetro do colo a uma maior intensidade luminosa. 

Assim, INOUE (1977) e SOUZA (1981) 

encontraram uma correlação positiva entre diâmetro do .colo e 

intensidade de luz para plântulas de cedro. 

FERREIRA (1979) verificou que maiores 

intensidades de luz favorecem o crescimento em diâmetro do 

colo do guapuruvú (Schzolobium parahyba) e jatobã (Hymeneae 

faveira mas são stygnocarpa) , 

(Peltophorum dubium) 

contortisiliguum). 

indiferentes para a 

e tamboril (EnterolobiuID 

Também para plântulas de cacau, uma espécie 

que é tida como tolerante e que, em condições naturais faz 

parte dos estratos inferiores da mata, os maiores diâmetros 

foram obtidos entre 50 e 75% de sombra (MURRAY & NICHOLS, 

1966) . 

Outro parâmetro de crescimento muito 

importante é a produção de matéria seca. Segundo WALTER 

(1971), um atributo que define a habilidade competitiva de 

uma espécie é a quantidade de matéria seca produzida em 
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relação àquela de outras espécies. A quantidade total de 

matéria seca fixada pela planta é um reflexo diret? da 

produção fotossintética líquida somada à quantidade de 

nutrientes minerais absorvidos, o que corresponde a apenas 

uma pequena parcela daquela (BOURDEAU, 1958). Segundo este 

autor uma planta de rápido crescimento é aquela capaz de 

acumular um maior peso seco por unidade de tempo. 

Portanto, a maioria dos estudos de 

crescimento de plântulas envolvendo respostas à intensidade 

luminosa utilizam o peso seco total como indice de acümulo 

de matéria seca. 

Em Quercus rubra a redução da intensidade 

luminosa diminuiu significativamente o peso seco de 

plântulas sob uma ampla faixa de temperaturas (FARMER JR., 

1975), revelando sua relativa intolerância à sombra. Os 

estudos de FERREIRA (1979) revelaram uma pequena influência 

do sombreamento no peso seco total de quatro espécies, onde 

apenas uma entre elas, a faveira, apresentou um menor 

ac~mulo de matéria seca no tratamento de 70% de sombra. 

SOUZA (1981) encontrou menor desenvolvimento em peso seco 

para cedro quando a 5 e 1% de luminosidade relativa, 

atingindo valores máximos a 71 e 100%. Quanto à erva-mate, 

um maior peso seco foi obtido entre 15 e 50% da luz plena do 

dia (INOUE, 1983) . 

Entretanto, não só o peso seco total e 
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importante, como também a sua distribuição entre sistema 

radicular e parte aérea, que denotam um maior equilibrio das 

plantas. O crescimento do sistema radicular é bastante 

influenciado pela radiação luminosa, mas o efeito é 

claramente 

(EVANS, 

indireto, 

1973) , pois 

apesar das respostas serem rápidas 

o sistema radicular depende do 

suprimento de assimilados da parte aérea. Normalmente, já 

que o crescimento da parte aérea depende das raizes para 

fornecimento de água, nutrientes, citocininas e giberelinas, 

as plantas contam com mecanismos que garantam condições 

minimas de equilibrio entre estas duas partes, de modo que 

uma não limite o desenvolvimento da outra (EVANS, 1973). 

O crescimento do sistema radicular deve, 

entretanto, apresentar uma boa correlação com o diâmetro do 

colo, pois quanto maior este, maior será a biomassa da zona 

geradora de raizes secundárias. Foi o que encontrou SOUZA 

(1981) para plântulas de Cedrela fissilis, que apresentaram 

uma relação linear entre diâmetro do colo e peso seco de 

raizes. 

A área foliar também é um parâmetro de 

grande utilidade para se analisar a tolerância à sombra das 

diferentes espécies, pois ela se correlaciona 

com a área de superficie fotossinteticamertte 

diretamente 

útil. O 

aumento da área foliar com o sombreamento é uma das maneiras 

da planta aumentar a superficie fotossintetizante 

rapidamente, assegurando um aproveitamento maior das baixas 



52 

intensidades luminosas (LEDIG, 1969), e compensando assim as 

taxas fotossintéticas por unidade de área mais baixas, que 

são características de folhas de sombra (BOARDMAN, 1977). 

Assim, a área foliar de Schyzolobium parahyba aumentou com o 

nível de sombreamento, atingindo um máximo a 70% de sombra 

(FERREIRA, 1979), o mesmo ocorrendo com Eleagnus 

angustifolia, cuja área foliar máxima ocorreu a 20% da luz 

plena (GRACA, 1981) . 

importante 

eficiente 

Não só a área foliar em termos absolutos é 

a determinação do potencial de uso mais para 

da energia luminosa, m~s também a proporção 

tacidos fotossintetizantes e tecidos que entre relativa 

apenas respiram. Segundo WALTER (1971), quanto ~enor a 

proporção de part~a não-verdes da planta, menor será a sua 

necessidade de l.uz, ou seja, maior a sua tolerância â 

sombra. Esta pr0porção normalmente é expressa em termos de 

razão de área fol .lar, que é a relação entre área foliar e 

peso seco total d~ planta. 

Dp.ote modo, Schyzolobium parahyba não só 

aumentou sua área foliar com o aumento do sombreamento, como 

também a proporcâo relativa de biomassa alocada para as 

folhas em d~trimento de outros tecidos não-

fotossintetizantes, como constatou FERREIRA (1979). 

A análise do conte~do de água nos tecidos 

vegetais também pode ser interessante para a interpretação 

das respostas ao sombreamento. Muitas vezes o ac~mulo de 
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matéria seca é acompanhado pelo aumento do teor de água, mas 

outras vezes esta relação é inversa (REIS & MOLLER, 1979) , 

ou seja, ocorre acúmulo de água sem que ocorra aumento no 

peso seco. Esta característica pode ser importante para 

espécies que adotam uma estratégia de "escape ao déficit 

lumínico, permitindo um alongamento caulinar rápido e de 

baixo custo energético (MARTINEZ-RAMOS, 1985). Também é uma 

característica de plantas estioladas. ." . 

O conteúdo de água das plantas pode servir 

como um indice anatômico, pois relaciona-se com a 

elasticidade das paredes celulares, e pode refletir mudançás 

na estrutura foliar, principalmente na extensão da venação, 

e na proporção de tecido lenhoso do caule (EVANS , 1972). 

Segundo EVANS (1972), as diferenças entre a 

porcentagem de matéria seca da parte aérea de plantas 

reflete a proporção existente entre tecidos meristemáticos e 

tecidos completamente diferenciados, além de diferenças 

quanto ao grau de espessamento de paredes de células 

individuais maduras, o que leva a um aumento de peso seco 

sem aumento correspondente de volume de turgor. 

estudos de 

A utilização do conteúdo de 

crescimento tem algumas 

água para 

limitações. 

Primeiramente, com relação a aspectos metodológicos, já que 

o conteúdo de água ~aria com as condições de turgescência 

celular, e consequentemente, com a disponibilidade hidrica 

no solo, controle estomático, hora do dia, estádio de 
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desenvolvimento (REIS & MULLER, 1979) . Além disso, 

praticamente inexistem estudos que estabeleçam relações 

entre conteúdo relativo de água e taxas de processos 

fisiológicos (COOMBS & HALL, 1982), ou entre conteúdo de 

água e estado morfológico e anatômico de diversos órgãos. 

A despeito da falta de relações entre estes 

parâmetros e outros processos fisiológicos, REYNOLDS (1965) 

sugere que possivelmente um maior reservatório interno de 

água em algumas plantas pode ser uma causa que contribua 

para o seu maior consumo hidrico e para a ocorrência de 

taxas de absorção radicular mais baixas, além de um controle 

estomático mais fraco. 
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4. MATERIAL E METODOS 

4.1. Espécies 

A escolha das espécies para o estudo baseou

se na sua importância ecológico-silvicultural, ausência de 

estudos semelhantes, e em estudos preliminares segundo os 

quais elas apresentariam caracteristicas diversas entre si 

quanto ao seu grau de tolerância à sombra. 

As quatro espécies estudadas são descritas a 

seguir: 

4.1.1. Amburana cearensis (Fr. AlI.) A.C. Sm. 

"Cerejeira" ou "Amburana" 

Arvore da familia Leguminosae-Faboideae 

(Fabaceae). Possui uma distribuicão geográfica ampla, que 

segundo CORREA (1984) vai desde o Ceará até o Norte da 

Argentina, ocorrendo ainda nas florestas pluviais do vale 

do Rio Doce (Minas Gerais e Espirito Santo), e em 

afloramentoscalcáreos no Mato Grosso e em Goiás (RIZZINI, 

1971) . 

Diante da variedade de habitats que ocupa, 
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costuma apresentar modificações na sua arquitetura, sendo 

árvore alta nas matas pluviais (cerca de 20 m.), segundo 

RIZZINI (1971), e pequena a mediana na caatinga e sertão 

(DUCKE, 1959). 

Sua casca é vermelho-pardacenta, lisa, fina e 

perfumada, assim como a madeira, que pelo seu odor 

caracteristico é muito valorizada comercialmente. As 

folhas são compostas com 1 a 11 foliolos ovalados, 

membranáceos, glabros ou ligeiramente tomentosos, de 2,5-

5,0 x 1,0-2,5 cm de dimensões. As flores são quase 

sésseis, amarelo-pardacentas, reunindo-se em rácemos com 3-

6 cm e estes em paniculas de 6-10 cm que se inserem em 

ramos desfolhados. O fruto é um legume que lembra um bico 

de pato, quando aberto, de cor preta por fora e amarela por 

dentro, com 7-9 x 2 cm; as valvas curvam-se para fora ao 

se abrirem, liberando a semente única que é negra, 

elipsóide, com asa fina e que mede 5-6 x 1,5-2 cm. Estas 

últimas exalam também um intenso odor de cumarina (RIZZINI, 

1911), semelhante ao da madeira. 

A floração ocorre de março a junho e a 

frutificação de agosto a outubro (RIZZINI, 1971; ENGEL & 

POGGIANI, · 1985), havendo uma certa variação de um local 

para outro. 

A despeito do valor de sua madeira, muito 

pouco se conhece acerca de seus caracteres ecofisio16gicos 

e silviculturais, predominando ainda como forma de 
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aproveitamento comercial, a explora~ão predatória das matas 

onde ela ocorre. 

4.1.2. Zeyhera tuberculosa (Vell) Bur. - "Ipê 

Felpudo" 

Arvore da famiilia Bignoniaceae, alcancando 

grande porte e com ampla distribui~ão geogrãfica, ocorrendo 

do litoral ao interior, e nos Estados de São Paulo até 

parte de Pernambuco, chegando também a Goiãs e Mato Grosso. 

Seu habitat varia de florestas pluviais a estacionais semi

deciduas, ocorrendo também em matas secas e de galeria, 

capoeiras e pastagens em encostas. 

LUZ & FERREIRA ( 1985), citando vários 

autores, descrevem ainda a espécie como tendo copa colunar 

quando jovem a cônica e globosa quando adulta, com fuste 

reto e cilindrico, atingindo até 30 m de altura e 80 cm de 

diâmetro. As folhas são dispostas em tufos terminais, 

sendo compostas penta-digitadas, grandes e com peciolo 

longo. Os foliolos são ovalados e com ãpice acuminado, 

superficie rugosa, com nervuras salientes na face inferior, 

que é revestida de tomentos de cor creme . 

Nas plantas jovens (até o segundo ano de 

idade) ou nos ramos provindos de rebrota de toucas é 

comum a ocorrência de folhas cujo tamanho é muito maior do 

que as folhas da planta adulta, conhecidas como "folhas 
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gigantes" . 

Os ramos jovens, os peciolos e face inferior 

da folha são totalmente revestidos de tomentos de cor creme 

a amarronzada, razão do nome vulgar normalmente dado à 

espécie. 

vistosas, 

As flores são 

marrom-esverdeadas, 

pequenas (2 

dispostas 

terminais com 20 a 30 cm de comprimento. 

cm). pouco 

em paniculas 

O fruto é do tipo cápsula ou s11iqua lenhosa 

grande, com até 20 x 15 cm, oval e achatada, externamente 

muricada. As sementes são numerosas, de 80 até 150 por 

fruto, dispostas em linhas marginais imbricadas, aladas e 

achatadas, com 3-5 cm de diâmetro. 

A flora~ão ocorre de novembro a fevereiro, 

conforme a região, e a frutificacão de junho a outubro. 

Produz madeira dura e pesada, de excelente 

qualidade para constru~ão civil e obras rurais. 

E uma espécie que tem se destacado pelo seu 

grande potencial silvicultural, passando a ser objeto de 

interesse de pesquisadores e proprietários rurais. 

4.1.3. Tabebuia avellanedae Lorentz ex Grisebach 

"Ipê Roxo" 

Arvore alta (25-30 cm de altura) da familia 

Bignoniaceae, ocorrendo em matas pluviais e mesófilas do 

interior desde o Pará e Amazonas até Mato Grosso e Rio 



59 

Grande do Sul. 

INOUE et alii (1984) apresentam para a 

espécie a seguinte descrição: tronco mais ou menos reto e 

cilindrico; copa larga com folhagem verde-escura, porém 

esparsa. Folhas compostas digitadas com 5-6 até 7 

foliolos oblongos a oval-oblongos, ápice acuminado, base 

obtusa a arredondada, margens serreadas, cor verde-escura 

na face superior; peciolos com 8-10 cm de comprimento, e 

peciólulos com 1- 5 cm; os foliolos do ápice são os maiores, 

com 9-13 cm de comprimento por 13 cm de largura. 

As flores tem de 8-13 cm de comprimento, com 

cálice pequeno campanulado e corola campanulado-afunilada, 

cor-de-rosa ou arroxeada e densamente pubescente; a 

inflorescência é um tirso multi-floral nascendo em ramos 

áfilos no lenho adulto. O fruto é uma siliqua com mais de 

35 cm de comprimento e ápice acuminado; sementes com 6-7 mm 

de comprimento x 3,5 mm de largura, membranáceas e com asas 

esbranquiçadas. A floração ocorre de maio a julho e a 

frutificação em agosto-setembro. 

utilizada em 

Produz madeira 

obras expostas, 

pesada e muito durável, 

carpintaria e marcenaria, 

construção civil e naval, 

indústria têxtil. 

além de fornecer corantes para 

arborização 

floração, é 

Apesar de ser largamente utilizada para 

urbana e paisagismo, devido à beleza de sua 

muito pouco conhecida do ponto de vista 
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ecológ~60 e silvicultural, merecendo maiores estudos neste 

sentido. 

4.1.4. Erythrina speciosa Andr. (Erythrina 

reticulata PresI.) - "Suinã". 

Arvore de pequeno porte, decidua, que ocorre 

no sudeste do Brasil, da Bahia até Santa Catarina, segundo 

KROKOFF (1982). 

E comum sua ocorrência em solos encharcados, 

ao longo dos cursos dágua (McCLINTOCK, 1982), e apresenta 

caracteristicas que a distinguem facilmente das demais 

espécies do gên~ro. 

foliolos 

pubescentes 

Suas folhas são grandes, compostas 

romboidais, coriáceos, densamente 

na face inferior, sendo o foliolo 

por 3 

viloso

terminal 

deltóide e às vezes mais largo do que longo (14-20 x 15-23 

cm). Os peciólulos têm 1,5 cm de comprimento, sendo as 

ráquis e os foliolos aculeados na face superior e/ou 

inferior (MATTOS, 1967; KRUKOFF, 1982). 

As inflorescências são terminais, de aspecto 

piramidal, com pedicelos de 1 em de comprimento. Flores 

longas ( 7 cm), vermelhas, com cálice campanulado e 

calearado; vexilo reto e estreito. dobrado ao meio e 

recobrindo as demais peças florais; carena quase igual à 
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metade do estandarte, que é 3 vezes mais comprido do que as 

asas, sendo estes últimos caracteres os mais distintos 

(MATTOS, 1967). 

Os legumes raramente apresentam constricões 

entre as sementes, que são escuras, marcadas de marrom

alaranjado (KRUKOFF, 1982). 

Segundo McCLINTOCK (1982), 

apresentar-se também como uma arvoreta 

a espécie pode 

com múltiplos 

caules, mas provavelmente este aspecto é resultado de sua 

boa capacidade de rebrota de touQas, caracteristicas do 

gênero. 

Sua madeira é macia e leve, podendo prestar

se a usos menos nobres (caixota~ia, tanoaria), ou para 

celulose. Entretanto, o grande interesse nesta espécie e 

em outras do mesmo gênero, como já salientara RUSSO (1984), 

é seu potencial para uso em consórcios agro-silvo-pastoris, 

e também para recuperacão de solos degradados, protecão do 

solo contra erosão e melhoria de suas propriedades fisico

quimicas. Merece destaque também seu potencial como planta 

ornamental pela beleza de sua floraQão e folhagem. 

Apesar de outras do mesmo gênero já serem 

amplamente utilizadas para estas finalidades, pouco se 

conhece ainda acerca desta espécie. 
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4.2. Niveis de Sombreamento 

Foram testados 4 niveis de sombra, obtidos 

pela confec~ão de armacões de madeira em forma de telhado, 

cobertas com telas de "nylon" preto conhecidas 

comercialmente como "telas sombrite" , respectivamente com 

30, 60 e 80% de sombra, conforme especificacões do 

fabricante, além de um nivel a pleno sol (0% de sombra). 

Cada "telhado" de sombrite, ocupando uma ãrea 

de 12,25 m2, tinha na sua parte central 1,60 m de altura, 

conforme mostra a Figura 1 abaixo. A parte superior era 

inclinada (23, a partir de 1,0 m de altura do solo), 

visando dar uma maior prote~ão nas horas em que o sol 

estava mais alto no céu, e deixando entrar mais luz pela 

manhã e durante a tarde. A tela sombrite foi fixada no 

suporte a partir de uma altura de 0,30 m acima do solo, 

para permitir uma boa circulacão do ar e evitar o 

aparecimento de fungos e outras doencas. 

Após a fixacão das armacões ao solo, cada 

tela "sombrite" forneceu respectivamente um sombreamento 

médio de 41, 68 e 82% em relacão à luz plena do dia. 
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Figura 1. Desenho esquemático das armacões de tela 

"sombrite" utilizadas para cada um dos niveis de 

sombra, mostrando ainda a disposicão dos blocos 

no seu interior. 
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Deste modo, foram estabelecidos 4 niveis de 

sombreamento, cada um deles constituindo um experimento 

individualizado, como se segue: 

Experimento A - 0% de sombra 

Experimento B 41% de sombra 

Experimento C - 68% de sombra 

Experimento D - 82,% de sombra 

4.3. Delineamento Estatistico 

o delineamento estatistico escolhido foi o de 

Blocos Inteiramente ao Acaso, com Análise Conjunta de 

Grupos de Experimentos com Tratamentos Comuns. 

Cada nivel de sombreamento constituiu-se em 

um experimento individual em blocos ao acaso, onde os 

tratamentos eram as espécies, a saber: 

Tratamento 1 : Amburana cearensis ( Fr. AlI) A. C. Sm , 

"cerejeira" ou "amburana". Fam. Fabaceae. 

Tratamento 2: Zeyhera tuberculosa (Vell. ) 

felpudo". Faro. Bignoniaceae. 

Bur . , "ipê-

Tratamento 3: Tabebuia ayellanedae Lorentz ex Grisebach, 

"ipê roxo". Fam . Bignoniaceae. 

Tratamento 4: Erythrina speciosa Andr . , 

Bignoniaceae. 

"suinã". Fam. 
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As Figuras de 2 a 5 a seguir mostram o 

aspecto geral de plãntulas das espécies estudadas. 

Figura 2. Detalhe de uma parcela de Amburana cearensis aos 

06 meses de idade, do experimento B (42% de 

sombra) . Grande parte das plantas perderam as 

folhas durante o inverno, 

seguida na primavera. 

tendo rebrotado em 
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Figura 3. Detalhe de uma parcela de Zeyhera tuberculosa aos 

6 meses de idade onde podem-se notar folhas 

primárias, simples, e as folhas compostas 

ternadas começando a se diferenciar. 
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Figura 4. Detalhe de uma parcela de Tabebuia avellanedae, 

onde pode-se observar o aspecto geral das plantas 

e a desuniformidade do material, a despeito da 

seleç:ão prévia. 
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Figura 5. Parcela de Erythrina specios8, mostrando a 

arquitetura geral das plantas e a presença de 

ac&leos no caule, ramos e nervuras. 
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Foram feitas três repeticões(blocos), com 

parcelas de 9 plantas e sem bordadura. Dentro das 

parcelas, as plantas foram sendo afastadas uma das outras ã 

medida que cresciam, 

crescimento da outra. 

para que uma não influlsse no 

Assim, o problema da falta de 

bordadura foi contornado, uma vez que o número de mudas 

produzidas, devido ã dificuldade de obtencão de sementes e 

à germinacão desuniforme, não era suficiente para se 

aumentar o tamanho das parcelas experimentais. 

Os 4 experimentos receberam cada um uma letra 

de A a D, respectivamente, de acordo com a ordem crescente 

de intensidade de sombreamento, ou seja, de 0% a 82%. 

Cada planta recebeu uma etiqueta de aluminio 

contendo um anagrama de 4 digitos: uma letra (A, B, C, ou 

D), correspondente ao experimento; um algarismo romano (I, 

11 ou 111) correspondente ao bloco; um algarismo arábico 

(1, 2, 3 ou 4), correspondente ao tratamento (espécie), e 

outro correspondente à posicão da planta dentro da parcela 

(1 a 9). As posicões das plantas dentro das parcelas eram 

sempre as mesmas para todos os tratamentos e blocos. 
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A Figura 6 a seguir mostra o croqui dos 

canteiros e das parcelas do experimento. 
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Figura 6. Esquema de campo do delineamento estatistico 

utilizado. 
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Como o interesse maior estava na intera~ão 

espécie x nivel de sombra, os 4 experimentos foram 

estudados conjuntamente, de acordo com o esquema para 

análise de variância mostrado nos Quadros 1 e 2. 

Quadro 1. Esquema geral da análise conjunta de variância 

utilizada 

Fonte de Varia~ão 

Nivel de sombreamento 

Espécies/nivel de sombra 

Blocos/nivel de sombra 

Residuo 

Total (T) 

N = número de sombreamento 

E = número de espécies 

B. = número de blocos 

P = número de observações 

GL 

N-l 

(E-1) N 

(B-l )N 

T-EN-BN-N+l 

SQ 

SQl 

SQ2 

SQ3 

SQ4 

F 

F1 = SQ1/SQ4 

F2 = SQ2/SQ4 

F3 = SQ3/SQ4 

T = (N X E X B X P)l 

Quando o valor de F2 era significativo, 

procedeu-se ao desdobramento da análise por nivel de 

sombreamento. segundo o esquema: 
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Quadro 2. Esquema do desdobramento da análise conjunta de 

variância por nivel de sombreamento. 

Fonte de Varia~ão 

Espécie 

Bloco 

Residuo 

GL 

E-l 

B-l 

T-E-B+2 

SQ 

SQl 

SQ2 

SQ4 

F 

. SQ1/SQ3 

SQ2/SQ3 

Total (T) T = (P x E x B)-l 

Os dados obtidos foram estudados também por 

análises de correlacão linear e regressão simples. Os 

modelos de regressão testados foram: 

Y = a + bx 

Y = a + bx + cx2 

Y = a + b. ln(x) 

ln(Y) = a + b. ln(x) 

4.4. Localizacão 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4 ) 

Os experimentos foram instalados no viveiro 

do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ-USP, em 

Piracicaba-SP, que t~m como coordenadas geográficas: 

Latitude 22 42 30 S; Longitude 47 38 00 W e 546 metros de 

altitude. 

Os parâmetros meteorológicos da região, 

descritos a seguir, foram obtidos por OMETTO (1989). 
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A insola~ão média mensal é de . 201,9 horas, 

com o máximo valor em agosto (233,1 horas) e minimo em 

janeiro (184,0 horas). 

A radiaQão solar global média anual é de 436 

cal/cm2. dia, com valor máximo em janeiro (496 cal/m2. dia) 

e minimo em junho (317 cal/cm2. dia). A radiaQão liquida 

disponivel média é de 218 cal/cm2. dia, com máximo valor em 

janeiro (302 cal/cm2. dia) e minimo em junho (105 cal/cm2. 

dia). 

A temperatura minima média mensal é de 14,3 C 

e a máxima, 27,8 C. A temperatura média mensal é de 21,1 

C, sendo a média do mês mais frio de 16, 8 C (junho) e do 

mês mais quente, 24, O C (janeiro). 

A velocidade do vento média anual ê de 2,2 

m/s. A umidade relativa do ar média anual é de 74%, sendo 

o mês mais seco o de setembro, com 63%, e o mais úmido o de 

dezembro, com 80%. 

A precipitaQão anual é de 1247 mm, sendo o 

mês mais chuvoso o de dezembro, com 200 mm de chuva, em 

média, e o menos chuvoso o de julho, com 26 mm. 

A evaporaQão média anual é de 4,0 mm de 

evaporaQão equivalente e a evapotranspiraQão potencial 

média, de 3,6 mm anuais. 
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4.5. Produção das mudas 

4.5.1 . Sementes 

Um fator que influiu também na escolha das 

espécies a serem estudadas foi a disponibilidade de 

sementes, sua qualidade e vigor, e as caracteristicas de 

germinação (uniformidade e rapidez), determinadas de acordo 

com testes prévios de laboratório. 

As sementes de ~ cearensis foram colhidas em 

outubro/86 em ãrvores plantadas no Parque da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", ESALQ/USP, em 

Piracicaba-SP. As sementes de ~ tuberculosa foram 

colhidas em julho de 1986, no municipio de Lagoa Santa-MG. 

As de ~ avellanedae foram também colhidas no Parque da 

ESALQ/USP, em setembro de 1986, e as de ~ speciosa, em 

dezembro de 1985, procedentes do Horto Florestal de São 

Paulo, municipio de São Paulo - SP. 

4.5.2. Substrato 

o substrato utilizado para a produção das 

mudas constituiu-se de uma mistura de 4 partes de terra 

argilosa de subsolo (Latossol Vermelho Escuro) + 1 parte de 

terra arenosa + 1 parte de composto orgânico curtido 

(esterco bovino + bagacilho de cana). Procurou-se com esta 

mistura, fornecer os elementos essenciais ao crescimento 

das plantas em quantidade suficiente, de maneira que estes 
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não fossem fatores limitantes. 

A análise quimica de fertilidade do 

substrato, realizada em julho/87 em uma amostra composta 

obtida de recipientes de mudas não utilizadas no 

experimento, evidenciou os seguintes resultados: 

Tabela 1. Análise de fertilidade do substrato utilizado 

para produ~ão de mudas 

Análise Teores Classifica~ão 

Fósforo residual 23,9 ppm médio 

Mat. orgânica 2,38% médio 

pH CaCl 5,05 médio 
3 

K 0,23 meqj100 cm médio 
3 

Ca 1,18 meq/100 cm médio 
3 

Mg 0,32 meq/100 em baixo 
3 

H + AI 2,63 meq/100 em baixo 
3 

Soma de bases 1,7 meq/100 cm médio 
3 

Capac. troca cátions 4,40 meq/100'cm baixo 

Satura~ão em bases 39,7% baixo 

N 0,29% rico 

Cu 0,81 ppm 

Fe 0,75 ppm 

Mn 14,3 ppm 

Zn 1,08 ppm 
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Como se observa, de uma maneira geral as 

condiQões de fertilidade podem ser consideradas como médias 

e semelhantes às da maioria dos solos florestais do Estado 

de São Paulo. 

Destaca-se sua riqueza em nitrogênio, 

propiciada pela utilizaQão de composto orgânico de 

bagacilho e esterco bovino', e também seus teores de 

fósforo, de potássio, que para espécies florestais situam

se em niveis adequados. 

Embora a análise tenha revelado uma baixa 

Capacidade de Troca de Cátions e Saturacão em Bases, por se 

tratarem de espécies florestais acredita-se que os teores 

tenham sido adequados. 

Como não se observaram sintomas 

deficiências ou toxidez nas plantinhas, nenhum outro 

de correQão foi feito posteriormente. 

4.5.3. Sistema de produQão das mudas 

de 

tipo 

A producão das mudas foi feita por semeadura 

direta nos recipientes, em sacos de polietileno com 10 em 

de diâmetro e 20 em de profundidade. 

A semeadura foi feita em condiQões de pleno 

sol para todas as espécies. No caso de ~ speciosa 

(suinã), como suas sementes apresentassem dormência, estas 

foram previamente imersas em ácido sulfúrico concentrado 

durante 20 minutos, segundo prática usual de laboratório. 
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Foi colocada sobre todos os recipientes uma 

camada de 1 cm de palha de arroz para proteGão, após a 

semeadura, e cada recipiente recebeu 3 sementes. 

A época de semeadura foi diferente para cada 

espécie, pelas diferentes velocidades de germinacão, de 

acordo com testes prévios de laboratório, sendo na seguinte 

sequência: ~ cearensis; ~ speciosa; ~ ayellanedae; ~ 

tuberculosa. A semeadura, bem como operacões de desbastes 

ou raleios e de repicagem para recipientes onde não houve 

germinacão, ocorreram de janeiro a abril de 1987. 
Quando as mudinhas tinham cerca de 40-50 dias 

foram submetidas aos tratamentos de sombreamento, e 

incorporadas aos experimentos. 

A demarcacão das parcelas no viveiro para 

cada experimento foi feita com bússola, de modo a dispor o 

maior comprimento dos canteiros e os blocos na direcão 

norte-sul. Desde modo, permitiu-se uma insolacão mais 

uniforme ao longo do dia dentro dos blocos. 

As plantinhas constituintes das parcelas 

foram cuidadosamente pré-selecionadas, de acordo com seu 

vigor, procurando-se um máximo de unIformidade dentro de 

cada parcela experimental. 

Foi colocado um pouco de terra entre os 

recipientes, para firmâ-los e reter melhor a umidade. 

As armacões de "sombrite" foram colocadas 

sobre os canteiros B, C e D em marco de 1987. Cada 
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canteiro recebeu na sua parte central um mini-abrigo 

meteorológico feito em madeira contendo um tDrmômetro de 

máximas e minima3, situado a cerca de 50 cm da superficie 

do solo. 

As plântulas foram em seguida etiquetadas com 

placas de aluminio contendo seu anagrama de identificação. 

regulares. 

Os canteiros foram submetidos a regas diárias 

ama vez ao mês ou sempre que se mostrava 

necessário, era feita uma capina manual .entre as parcelas e 

retirada das ervas invasoras que nasciam dentro dos 

recipientes, uma vez que não foi feita desinfestação do 

substrato. 

Foi feito controle periódico de pragas, 

principalmente de grilos, através de pulverizações com 

solução de defensivos quimicos. 

Por ocasião do aparecimento de ferrugem nas 

folhas de ~ speciosa, foram feitas aplicações intercaladas 

de fungicidas à base de cobre de 3 em 3 dias, durante o mês 

de março e abril, o que controlou o problema. 

Não foi notada necessidade de fertilização 

mineral, em vista do crescimento vigoroso de todas as 

espécies, o que parece ter sido suprido apenas pela 

incorporação ao substrato de adubo orgânico. 

As regas foram feitas procurando-se manter o 

solo sempre com água disponivel para as plantas em todos os 

niveis de sombreamento. 
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4.8. !~tudo~ d~ Miorool1ma 

A temperatura máxima e minima do ar foi 

medida quase diariamente, desde abril até dezembro de 1987, 

por meio de termômetros de máxima e minima instalados em 

mini-abrigos no centro de cada canteiro, a cerca de 50 cm 

acima do nivel do solo. A umidade relativa do ar foi 

medida de 3 em 3 dias, às 10:00, 12:00 e 16:00 horas, 

aproximadamente, por intermédio de um psicrômetro manual 

simples, no periodo de abril a dezembro de 1987. Estas 

medições também foram efetuadas no centro de cada canteiro 

e a 10 cm acima do nivel das copas das plântulas. 

A intensidade relativa de luz (rela~ão entre 

ilumina~ão abaixo do sombrite e ilumina~ão acima do 

sombrite) foi medida periodicamente de abril até dezembro 

de 1987, por intermédio de um luximetro. As medi~ões da 

intensidade luminosa abaixo do sombrite foram feitas em 5 

pontos distintos dentro dos canteiros, dispostos em 

diagonal, dos quais se calculava a média, que era comparada 

com o valor obtido da média de duas leituras feitas no 

ponto externo ao canteiro . Foram feitas medi~ões em 

condi~ões de céu limpo, utilizando-se a seguinte rela~ào: 

intensidade luminosa dentro dos canteiros 
IRL% = ----------------------------------------- x 100 (5) 

intensidade luminosa fora dos canteiros 
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A temperatura do substrato foi amostrada de 

abril a agosto de 1987, com leitura 5 vezes ao dia, das 

quais calculou-se a média para cada nivel de sombreamento e 

registrou-se o máximo valor. Foi utilizado um termômetro 

comum de laboratório que era introduzido no substrato de um 

recipiente em um ponto central do canteiro, até uma 

profundidade de 10 cm. 

4.7. Análise do Crescimento 

Foram estudados os seguintes parâmetros: 

altura total, diâmetro do colo, conteúdo de água da parte 

aérea, peso seco da parte aérea, área foliar, razão de área 

foliar e porcentagem de falhas. Não foi estudado o sistema 

radicular, uma vez que no momento das medi~ões finais 

algumas raizes já haviam saldo para fora dos recipientes, o 

que prejudicou as análises. 

As variáveis altura total e diâmetro do colo 

foram medidas periodicamente a partir de abril de 1987. A 

altura foi medida com uma régua graduada com precisão de 

0,5 mm até o ponto de inser~ão da gema mais alta, e o 

diâmetro com um paquimetro com precisão de 0,01 mm, na 

altura do colo da planta. 

Inicialmente fêz-se uma medi~ão de calibragem 

no momento em que as plantas come~aram a receber os 

tratamentos de sombra, em 22/03/87 para ~ cearensis, ~ 

ayellanedae e speciQsa, e em 22/04/87 para 
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Z.tuberculosa. A partir dai, as medi~ões se efetuaram 

mensalmente em todas as plantas por parcela e 

simultâneamente nas 4 espécies, até o momento do corte 

final para avalia~ão das demais caracteristicas, o que 

dependeu da taxa de crescimento de cada uma delas. Para a 

espécie 1 (~ cearensis), as últimas medi~ões se deram aos 

· 425 dias de idade; para a espécie 2 (~ tuberculosa) aos 

355 dias; para a espécie 3 (~ayellanedae), aos 339 dias, 

e para a espécie 4 (~ 

da última medi~ão, 4 

speciosa) aos 220 dias. No momento 

das 9 plantas por parcela foram 

cortadas na altura do colo para se estimar a matéria seca e 

área foliar. Para ~ cearensis, pela ocorrência de falhas 

(mortalidad'e) , principalmente a nivel de pleno sol, houve 

riasos de se amostrar menos de 4 plantas por parcela. 

amostragem eliminou-se sempre a planta central 

Nesta 

das 

parcelas, para evitar um possivel efeito da bordadura sobre 

esta. 

A parte aérea de cada planta foi identificada 

e acondicionada em sacos plásticos. As plantas foram 

pesadas em balan~a com precisão de 0,01 g e as folhas foram 

separadas. Todas as folhas de cada planta foram 

xerocopiadas para posterior estimativa da área foliar total 

por planta (com exce~ão das folhas de ~ cearensis). 

Em seguida as plantas, já com caules, folhas 

e ramos cortados, foram acondicionadas em sacos de papel, 
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identificadas e colocadas para secar. A secagem se deu em 

estufas coro ventilação forçada, reguladas para temperaturas 

em torno de 60 C, por cerca de 7 dias. Após a secagem até 

peso constante, as plantas foram pesadas novamente, para 

estimativa da produção de matéria seca total da parte 

aérea, e do contéudo de água da parte aérea. 

A área foliar total por planta, 

cearensis foi estimada retirando-se das folhas 

planta após pesagem (peso fresco), 30 discos 

para L 

de cada 

de área 

conhecida, que foram secos e novamente pesados em balança 

analitica de precisão de O,ÓOl g. Assim, foi estabelecida 

uma relação área/peso de folhas para cada planta, e este 

fator multiplicado pelo seu peso seco total de folhas. 

Este procedimento foi escolhido pela dificuldade da 

utiliza~ão de outros métodos para folhas compostas com 

foliolos pequenos, como é o caso de L ceareosis. 

Para ~ tuberculosa, as folhas foram 

previamente xerocopiadas em papel e a área foi estimada 

planimetricamente, através de um planlmetro eletrônico 

acoplado a um microcomputador Unitron Apple II. 

Para ~ ayellanedae e ~ speciosa as folhas 

foram xerocopiadas em papel e depois recortadas. foram 

retirados discos no papel coberto com a tinta de xerox, com 

área conhecida, e estabelecida uma relação área/peso para 

as xerocópias das folhas. Estas foram pesadas e a área 

foliar então estimada por regra de três simples. 
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A razão de área foliar foi obtida pela 

rela~ào entre o peso seco da parte aérea e a área foliar 

total por planta. Deve-se ressaltar que a razão de área 

foliar normalmente citada na literatura é obtida pela 

rela~ào entre área foliar total e peso seco total das 

plantas ( incluindo sistema radicular). 

A porcentagem de falhas foi analisada ao 

final do ensaio. 

Os resultados foram analisados através de 

estudos de regressões e análise de variância conjunta \ para 

grupos de experimentos. 

Os dados de altura e diâmetro do colo foram 

também estudados através de curvas de crescimento. 

4.8. Análise da Concentraoão de Clorofila nos Tecidos 

Foliares e seu Espectro de Absoroão de Luz 

Das plantas remanescentes no viveiro, foram 

retiradas amostras de folhas maduras da parte mediana da 

copa, de 3 plantas por parcela e por espécie, em cada nivel 

de sombreamento, para extraoão e análise de teor de 

clorofila, segundo LINDER (1974 ) e WITHAM et alii ( 1983 ) . 

foram 
As 

retiradas 
amostras 
aos 304, 

de folhas ( 4 a 5 por 
352, 368 e 421 dias 

planta) 
após a 

semeadura, respectivamente para speciosa; 

ayellanedae; tuberculosa e ~ cearensis, sendo 

acondicionadas em sacos plásticos identificados, e 
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guardadas em congelador. Para ~ speciosa, ~ ayelladnedae 

e ~ tuberculosa, todas portando folhas compostas 

digitadas, foi retirada uma faixa de aproximadamente 3 cm 

de largura em toda a extensão da parte mais larga do 

foliolo central de cada folha. No caso de ~ cearensis, 

com folhas compostas imparipenadas de foliolo6 pequen06, 

aqueles da parte mediana da folha foram retirados inteiros. 

Foram então eliminadas as nervuras mais 

grossas e os fragmentos de folha foram picados em 

minúsculos pedaços. Sub-amostras de 0,5 g (peso fresco) 

por planta foram então pesadas, transferidas para frascos 

de vidro com tampa, previamente forrados externamente com 

papel aluminio e identificados, recebendo cerca de 15 ml de 

acetona 80% em volume. Os frascos foram então colocados em 

geladeira 

clorofila. 

durante 24 horas, para solubilizacão da 

Posteriormente, a solucão acetona-clorofila 

foi filtrada a vácuo em papel de filtro WHATMANN no. 1, 

sobre funil de porcelana acoplado a um quitassato de 100 

ml, também previamente forrado com papel aluminio. 

O material vegetal remanescente no fundo do 

frasco foi transferido para cadinho de porcelana e macerado 

com bastão de vidro até se obter uma polpa fina, sendo 

lavado várias vêzes com acetona 80% até que toda a 

clorofila tivesse sido extraida e filtrada. As paredes do 

funil e do quitassato foram lavadas com acetona 80% e o 
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volume final completado a 50 ml, também com acetona 80%. 

Os extratos assim obtidos foram novamente 

transferidos para frascos fechados e forrados com papel 

aluminio e guardados em geladeira até o momento de se 

efetuarem as leituras, por um prazo de até uma semana, no 

máximo. Todos estes cuidados na extraçào e armazenamento 

da solução visaram evitar ao máximo a degradação da 

ciorofila, principalmente pela luz, e a evaporaQào da 

acetona, o que mudaria a diluição das soluções. 

A quantificaQào da clorofila a e b e total 

foi feita por espectrofotometria. Aliquotas das soluções 

foram transferidas para uma cubeta de vidro de 4 cm3, 

tomando-se leituras de absorbância ( %) para os comprimentos 

de onda de 645, 652 e 663 mm, e utilizando-se na cubeta de 

"fundo" do espectrofotômetro, apenas acetona 80%. 

Os cálculos de mg de clorofila por g de peso 

fresco de tecido foliar foram feitos utilizando-se as 

e~uações ( 6), (7) e ( 8), de acordo com WITHAM et alii 

(1983 ) . 

V 
clorofila a = (12,7 x A663 - 2,, 69 x A645) x ----- ( 6 ) 

1000W 

V 
clorofila b = (22,9 x A645 - 4,68 x A663) x ----- ( 7 ) 

1000W 

A652 x 1000 V 
clorofila total = ------------- x ( 8) 

34 , 5 1000W 



onde: 

A = absorbância no comprimento de onda determinado 

V = volume final do estrato clorofila - acetona 

W = peso fresco em gramas do material vegetal utilizado 
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Para a determinaQão do espectro da absorQão 

da clorofila estraida, para cada nivel de sombreamento e 

cada espécie foi feita uma amostra composta, retirando-se 

uma aliquota de 5 ml do extrato de cada planta utilizada 

para as determinaQões quantitativas. Da soluQào assim 

obtida, procedeu-se à leitura da absorbância, em intervalos 

de 10 em 10 nm, em uma faixa de 370 até 700 nm (luz 

visivel), usando-se um espectrofotômetro Perkin-Elmer 

Hitachi 200. Nos intervalos próximos aos picos de absorQão 

foram tiradas leituras adicionais de 5 em 5 nm. Foram 

feitas leituras apenas na faixa de radiaQão da luz visivel, 

por ser esta a mais importante para a fotossintese. 

No caso de ~ ayellanedae houve a necessidade 

de diluir as soluQoes obtidas após a extraQão da clorofila 

para metade da concentraQão original, e a diluiQão 

utilizada foi a mesma para os 4 niveis de sombreamento. 

Isso ocorreu porque, por ter uma alta concentraQão de 

clorofila, em algumas faixas de comprimento de onda a 

capacidade de leitura do aparelho foi superada. 

Com os resultados das leituras, foram 

elaborados gráficos plotando-se a absorbância lida em cada 
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um dos comprimentos de onda dentro da faixa de luz visível 

no eixo y, e os respectivos comprimentos no eixo x. 

4.9. Estudo de Estrutura Morfol6gica das Folhas 

A estrutura morfológica das folhas foi 

estudada através da análise da espessura do parênquima 

paliQádico, espessura total e da epiderme, razão parênquima 

paliQádico/espessura total, e frequência de estômatos/mm2 

na epiderme superior e inferior. 

mediana 

Foram retiradas 4-5 folhas maduras na 

da copa das mudas, 

de cada 

em 3 plantas por parcela. 

folha de ~ speciosa, 

parte 

Do 

foliolo terminal 

avellanedae e ~ tuberculosa foi retirado um retângulo em 

sua parte mais larga, do lado direito e englobando a 

nervura central. Da folha de ~ cearensis foram retirados 

os foliolos de sua região mediana. 

As amostras de folhas foram colocadas em 

frascos de vidro com tampa, identificadas e imersas em 

soluQão fixadora "A.F.A.", composta pela seguinte fórmula: 

85% de álcool 70%; 10% de formaldeido 40%; e 5% de ácido 

acético glacial, segundo JOHANSEN (1940). 

As coletas foram feitas aos 317, 383, 368 e 

421 ' dias após a semeadura, respectivamente para 

speciosa, T....... ayellanedae, L tuberculosa e ~ cearensis, 

te,ndo as mesmas ficado armazenadas em .. A. F . A." por um 

periodo médio de 8 meses até a montagem das lâminas. 
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Foram então montadas lâminas semi-permanentes 

de cortes transversais do limbo foliar, tirados na porção 

mediana entre a nervura central e o bordo direito, nas 

amostras de folhas previamente coletadas. Amostraram-se 4 

plantas por espécie e por nivel de sombreamento, e foram 

montados 3 cortes diferentes de cada planta amostrada. 

Deste modo, foram analisadas 12 lâminas por espécie e por 

nivel de sombreamento, totalizando-se 192 lâminas. 

Os cortes anatômicos foram preparados, 

corados e montados de acordo com JOHANSEN, (1940). 

Os cortes foram feitos manualmente, 

utilizando-se uma lâmina "Gillette" bem afiada. Após 

clarificação em hipoclorito de sódio a 30% durante 20 

minutos e lavagem com água acética 1% por 3 vêzes,os 

cortes receberam dupla coloração com verde iodo-acético e 

vermelho congo. As lâminas eram então montadas com 

gelatina glicerinada, composta por 10 g de gelatina em 

folhas derretida, 45 ml de glicerina, 44 ml de 'água 

destilada e 1 g de timol, e que era fundida em banho-maria 

no momento da montagem. 

Este método de montagem foi escolhido por ser 

o mais rápido e prático, devido ao grande número de lâminas 

a serem preparadas, e por não haver necessidade de se ter 

lâminas permanentes. 

Mediu-se então a espessura total da lâmina 

foliar, espessura do parênquima paliçádico e espessura da 
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epiderme. As medi~ões foram feitas em microscópio Bausch & 

Lomb, utilizando-se aumento de 10 vêzes e ocular 

micrométrica com fator de correçào igual a 100 (escala de 

Tamboa). Procedeu-se à análise conjunta de grupos de 

experimentos inteiramente casualizados (nos estudos 

anatômicos os blocos foram eliminados) com tratamentos 

comuns, além de estudos de correlação linear simples para 

estas variáveis e também a relaçào entre espessura do 

parênquima paliçádico e espessura total da lâmina. 

Para os estudos de frequência estomática nas 

folhas a epiderme superior e inferior das amostras de 

folhas de 4 plantas por espécie e por nivel de sombra foi 

separada, após dissociação dos tecidos do mes6filo por 

imersão em mistura de "Jeffrey" (50% de ácido crômico 10% e 

50% de ácido nitrico 10%) por um periodo que variou de 2 

dias a 2 semanas, dependendo da espécie. As epidermes 

superior e inferior, já separadas, foram lavadas várias 

vêzes com água destilada e coradas com solução aquosa de 

safranina, sendo as lâminas montadas com gelatina 

glicerinada. Foram montadas no minimo 4 lâminas de 

epiderme superior e 4 de inferior, provindas de 4 

diferentes, para cada espécie e para cada 

sombreamento, ou seja, um total de 128 lâminas. 

plantas 

nivel de 

A contagem de frequência estomática 

epiderme superior e inferior foi feita por campo de 

em microscópio Carl Zeiss, utilizando-se objetiva 

na 

visão 

com 
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aumento de 10 vêzes , e com 5 repetições em cada lâmina. A 

área do campo de visão em mm2 foi calculada medindo-se seu 

diâmetro com uma lâmina micrométrica Carl Zeiss com escala 

de 0,1 rum, e deste modo calculando-se a frequência de 

estômatos por mm2. Para estes dados foram feitos estudos 

de correlação linear simples por espécie, além das análises 

conjuntas de variância de grupos de experimentos 

inteiramente casualizados com tratamentos comuns. 
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5. RESULTADOS E DISCUSS~O 

5.1. Microclima 

5.1.1. Intensidade relativa de luz 

A intensidade luminosa registrada durante o 

per iodo de março a novembro, a plena luz do sol e sob 

condi~ões de céu limpo revelou valores médios de 44.960 luxo 

Estes valores variaram ao redor de 12.000 lux às 7:30 até 

cerca de 4.000 lux às 17:30 horas, oscilando sempre entre 

40.000 e 50.000 lux durante o período de maior luminosidade, 

entre 10 e 14 horas. A intensidade luminosa máxima observada 

foi de 92.000 lux, num dia claro no mês de maio, às 12:00 

horas, mas este valor situa-se fora do padrão normal, e as 

outras medições variaram pouco em relacão à época do ano. 

Os valores médios da intensidade relativa 

de luz observada em cada um dos canteiros de sombra durante 

o periodo resumem-se na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2. Intensidade relativa média de luz ( IRL ) entre as 

10 e 14 horas observada nos níveis de sombra B, C 

D. Valores em porcentagem em rela~ão à 

luminosidade total. 

Nível da 
Sombra 

Período B C D 

Mar~o - Maio 58,09 30,20 16,43 

Junho - Agosto 59,75 33,00 19,70 

Setembro - Novembro 58,07 33,24 17,71 

Médias 58 , 64 32,15 17,95 

A porcentagem de sombreamento média foi 

então de, respectivamente, 41, 68 e 82% para os canteiros B, 

C e D. 

Os valores da Tabela 2 correspondem às 

médias obtidas entre as 10 e 14 horas, por ser o período do 

dia de máxima radia~ão solar, além de durante este periodo 

ocorrer uma menor varia~ão da intensidade luminosa ao 

decorrer das horas e ao largo do ano. 

Em cada momento de medi~ão, as leituras 

feitas nos 5 pontos dentro dos canteiros mostraram que os 

valores eram praticamente iguais, revelando uma ilumina~ão 

bastante uniforme em toda a área das parcelas, e 

principalmente dentro dos blocos. 

Entretanto, os valores de . intensidade 
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relativa de luz em cada um dos niveis de sombra sofreram 

variações 

iluminação 

fosse de 

ao longo do dia. Houve uma tendência de que a 

relativa abaixo do "sombrite" em cada canteiro 

6 a 9% maior por volta das 12:00 horas, em 

comparação com os valores obtidos no inicio da manhã e no 

final da tarde . . Estes resultados discordam de SASAKI et alii 

(1981), que consideram existir uma boa correlação linear 

direta entre a luminosidade no aberto e intensidade 

luminosa (em termos absolutos) abaixo do "sombrite", 

pressupondo então uma porcentagem de sombreamento (ou 

intensidade relativa de luz) aproximadamente constante, 

qualquer que seja a iluminância instantânea da plena luz do 

dia. A situação encontrada também é diferente daquela que 

ocorreria na floresta, segundo os mesmos autores, onde 

teoricamente a radiação difusa chegando ao piso florestal 

tenderia a manter-se em níveis relativamente constantes, 

após atingir um certo "patamar", e de maneira independente à 

variação da intensidade luminosa externa. Deste modo, na 

floresta ocorreria exatamente o inverso: durante as horas de 

maior intensidade luminosa do dia, a porcentagem de 

sombreamento abaixo do dossel florestal tenderia a ser maior 

do que nas horas em que o sol está mais baixo, e não menor 

como ocorreu com as coberturas de "sombrite". Estas 

observações podem ser devidas a diferencas no ângulo de 

incidência dos raios solares sobre a superficie perfurada de 

tela "sombrite", como se observa pela Figura 7. As laterais 
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das coberturas de "sombrite", sendo relativamente altas em 

propor~ão à altura total das estruturas, fez com que os 

raios solares, durante boa parte da manhã e da tarde, 

incidissem formando um ângulo obliquo com a superficie 

perfurada da malha de "sombrite", ao passo que no meio do 

dia este ângulo era quase perpendicular. Assim, pela manhã e 

à tarde entrava uma menor quantidade relativa de luz do que 

ao meio dia. Provavelmente se as coberturas tivessem uma 

estrutura arredondada, formando uma abóbada desde o chão, a 

iluminação relativa no seu interior seria mais' uniforme ao 

longo do dia. 

iigura 7. Desenho 

raios 

____ .3,SQ 

o 
o 

esquemático do angulo de incidência dus 

solares sobre as coberturas de tela 

"sombrite" ao longo do dia. 
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Embora estes resultados sejam diferentes 

dos que ocorreriam em uma mata densa, de dossel fechado, 

poderiamos imaginar que em uma mata mais aberta, de dossel 

descontinuo e sub-bosque mais rico, situacão tipica das 

florestas mesófilas semideciduas do interior paulista, o 

padrão diário de interceptação da radiação luminosa poderia 

assemelhar-se mais àquele encontrado nas condicões 

experimentais, pois nestas matas deve haver uma contribuicão 

maior da radiação luminosa direta nas horas de sol mais 

alto, causando assim um aumento relativo da luminosidade 

abaixo do dossel durante estas horas, e uma menor alteracão 

na sua qualidade. 

Uma outra observação importante é que os 

niveis de intensidade relativa de luz encontrados no 

experimento são muito superiores àqueles reportados para 

florestas tropicais (REIFSNYDER & LULL, 1965; JACOBS, 1988). 

Entretanto. em termos de intensidade luminosa. poderiamos 

comparar cada um dos niveis do experimento a clareiras de 

diferentes tamanhos ocorrendo em matas. O nível A (pleno 

sol) corresponderia a uma clareira grande, de mais de 400 m2 

(DENSLOW, 1980; HARTSHORN, 1980). suficiente para 

assemelhar-se a áreas abertas; e os demais a clareiras de 

tamanhos decrescentes, ou a matas com diferentes graus de 

abertura ou intervencão. 

Deve-se ressaltar entretanto, que estas são , 

apenas indicacões. A ausência de dados a respeito de 
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intensidade luminosa em florestas, principalmente com 

respeito a matas ruesófilas semideciduas, não permitem uma 

comparação 

apropriado 

detalhadas 

mais precisa. Além disso, para um estudo mais 

seriam necessárias observações mais frequentes e 

sobre as condições de luminosidade no 

experimento, o que foge ds objetivos deste trabalho. 

5.1.2. Temperatura e umidade relativa do ar 

As temperaturas médias praticamente não 

apresentaram diferenças entre os quatro canteiros, de abril 

a agosto. A partir de setembro houve uma tendência de que a 

média nos canteiros sombreados fosse levemente superior à 

média do canteiro a pleno sol, que se acentuou somente 

durante o mês de novembro, principalmente para os maiores 

niveis de sombra (Figura 8). Mesmo assim, a diferença 

máxima foi de 4 C, e somente para este mês. Como os 

valores para o mês de novembro situam-se dentro da escala 

fisiológica normal para as plantas, aceita-se que mesmo 

neste caso ela teve pouco ou nenhum efeito na fotossintese, 

e consequentemente, no crescimento destas plantas. Segundo 

MEYER et alii (1970), a temperatura, quando a níveis 

normais, tem pouco efeito na taxa fotossintética das plantas 

crescendo sob sombreamento, ou expostas a baixas 

intensidades luminosas em dias nebulosos, porque nestas 

condições a luz é sempre o fator limitante. 



97 

11.0 1 4 0 .0 - a..or _AA 

ói - O"'Df~8RA _ 4 1 .. 0 f Sot.ISAA 
L _41"D4!S~A :18.0 

no -- """O( ' OM8IIA 
-- .... O( SOMeAA 

~ 
-12 .. O( Sa.AIIII& 

-o- 12'!I, OI SOt.IIIR& ~ :18.0 
24.0 

r c 
:I ~ 54.0 .. 
~ 

~ 22.0 
:I 3a.O 

= 
200 

SQO 

ICI.O 21.0 .... ... I""· I ... · .... • ft . M . ".". ..... "*. ,.... ,... .... MI • . .... . ... 
Mn(S lIura 

lU 
_ o ... O( SOWIIIIA 3 4 
_ 4 1 ... 0f SOIoU& 

14.0 n.0 - o-.. O( aca..~ 
_ .. , O( SOMIIIIA 

_ 4 1 "DfSot.III~ 
n.o 

11.0 

e .. .o 
10 .0 

c lU'O 

~ 1.0 ~ , .. O 
~ .. 
r 1.0 i no 
:I 
:= ~51.0 

4.0 
410 

1.0 45.0 

0.0 41.0 ... .... ''''' .... ote 1ft. ... , ••• ..... moi ,.... I ... • .... - . .... 
_ . 

~(S[$ .. nu 

Figura 8. Parâmetros microclimato16gicos de canteiros 

experimentais sob 4 niveia de sombreamento, 

durante o ano de 1987: 1- temperaturas médias 

mensais do ar; 2 - temperaturas máximas absolutas; 

3- temperaturas minimas absolutas; 4- umidade 

relativa do ar. 
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o aumento das temperaturas médias nos 

canteiros sob cobertura, durante os meses de setembro a 

novembro, deveu-se provavelmente mais a uma redu~ão nas 

temperaturas minimas diárias do que propriamente a uma 

eleva~ão das temperaturas máximas, o que seria um sintoma de 

que as estruturas de "sombrite" estariam dificultando a 

circula~ão de ar e provocando assim um super-aquecimento. Ao 

contrário, pode-se observar pela Figura 8 que, 

sistematicamente, os canteiros sombreados apresentam máximas 

absolutas mensais mais baixas do que o canteiro sob 

condi~ões de céu aberto. As mlnimas absolutas também foram 

atenuadas, levando 

extremas e de 

semelhantemente ao 

a condi~ões microclimato16gicas menos 

menor amplitude térmica diária, 

que ocorreria em uma flores·ta (JACOBS, 

1988), embora em um menor grau. Todavia, podemos considerar 

que as diferen~as destas temperaturas entre os tratamentos 

não deve ter influldo de maneira significativa no 

crescimento das plantas, já que, segundo LEVITT (1972), 

apenas perlodos prolongados de temperatura abaixo de O C e 

acima de 45 C poderiam causar prejulzos diretos a elas. 

Devemos assinalar ainda que as temperaturas 

médias observadas em todos os tratamentos foram sempre (1-

2 C) superiores àquelas registradas para o mesmo per iodo no 

Posto Agrometeorológico da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz" (OMETTO, 1989), situado próximo do viveiro 
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onde foi instalado o experimento. Provavelmente estas 

diferenQas se devem às diferenQas quanto à face de exposição 

do terreno, e principalmente porque aquelas se referem a 

medições feitas a 1,5 m acima do solo enquanto estas, a 0,5 

m. Normalmente a camada de ar mais próxima do solo fica 

sujeita a uma maior aquecimento por condução. 

Quanto à umidade relativa do ar, esta 

sofreu pequenas alterações na sua magnitude entre os 

diferentes tratamentos, o que também não devem ter sido 

significativo para alterar o crescimento das plantas. O 

déficit de pressão de vapor atmosférico é proporcional à 

umidade relativa do ar e à temperatura. Sob temperaturas 

moderadas, é necessária uma grande variação na umidade 

relativa (cerca de 20%) para se alterar de maneira 

significativa o déficit de pressão de vapor atmosférico, e 

consequentemente, a sua demanda evaporativa (JACOBS, 1988). 

Além disso, como se assegurou um suprimento adequado de água 

às plantas em todos os tratamentos, considera-se que mesmo 

que a umidade tivesse se modificado sensivelmente as 

plantas, bem supridas de água para transpiração, não seriam 

limitadas quanto ao seu crescimento. 

A pequena variacão da UR% entre os 

tratamentos é também sinal de que a cobertura dos canteiros 

não prejudicou a sua adequada ventilação. 
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5.1.3. Temperatura do solo 

amostragens 

. 26, 23, 

A temperatura do solo, de acordo com 5 

feitas entre abril e agosto, revelou médias de 

24 e 24,15 C, respectivamente nos canteiros a 

pleno sol, e nos niveis de sombreamento de 41, 68 e 82%. Em 

média, a redução em relação ao canteiro a pleno sol foi de 

11,54, 7,7 e 7,11%, respectivamente para os niveis de 82, 

68 e 41% de sombra. Estas diferenças são bem menores do que 

as diferenças máximas registradas em uma floresta tropical 

fechada em relação a uma área aberta, que podem ser de até 

60% (JACOBS, 1989), mas situam-se relativamente próximas às 

diferencas entre esta mesma floresta e uma clareira pequena, 

que é de cerca de 16%. 

Considera-se, entretanto, 

resultados têm apenas um valor indicativo. 

limitado número de observações realizadas 

estabelecer um padrão bem definido de redução 

que estes 

Devido ao 

não se pode 

relativa da 

temperatura do solo pelo sombreamento, mesmo porque durante 

o verão estas diferenças podem ser mais acentuadas. 

5.2. Sobrevivência 

As espécies ~ ayellanedae e ~ speciosa 

tiveram uma excelente sobrevivência em todos os niveis de 

sombreamento, não apresentando, ao final da etapa de 

viveiro, nenhuma falha. 
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Com rela~ão à ~ tuberculosa, apresentou 

uma pequena mortalidade em todos os níveis, com exce~ão do 

experimento B (42% de sombra). Entretanto, a sobrevivência 

desta espécie não parece ter tido rela~ão com o nivel de 

sombra, conforme a Tabela 3, e a mortalidade observada deve 

ter sido causada por outros fatores. 

Tabela 3. Sobrevivência de plantas (%) de Amburana cearensis 

(1), Zeyhera tuberculosa (2), Tabebuia ayellanedae 

(3) e Erythrina speciosa (4), respectivamente aos 

425, 355, 338 e 220 dias após a semeadura. 

Nível -da 
Sombra 

Espécie 0% 42% 68% 82% 

1 29,6 85,2 96,3 96,3 

2 96,3 100,0 96,3 96,3 

3 100,0 100,0 100,0 100~0 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 

As mudas de ~ cearensis, ao contrário, 

apresentaram uma alta mortalidade a pleno sol, de cerca de 

70%, e que diminuiu sensivelmente nos outros niveis de 

sombra. Este é o primeiro indicativo da inadaptabilidade da 

espécie às condi~ões de pleno sol: as plântulas apresentavam 

um desenvolvimento inicial bom, mas cerca de 3 meses após 

já mostravam sinais de debilidade, com um fraco 
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desenvolvimento e folhas cloróticas, evidenciando condiQões 

de estresse. 

As mudas crescendo a pleno sol, 

visivelmente mais estressadas que nos outros niveis, ficaram 

susceptiveis à podridão de colo, o que as levou a uma 

mortalidade quase generalizada. Nos demais tratamentos a 

incidência de podridão de colo foi muito menor, 

principalmente sob 68 e 82 % de sombra, onde estas, bem mais 

vigorosas, praticamente não foram susceptiveis à doença, 

havendo apenas 1 caso entre 27, em cada um dos niveis. 

Um outro fenômeno interessante e que 

dificilmente é observado em espécies arbóreas na fase 

juvenil foi a queda das folhas das plantas de Amburana 

cearensis durante a estaQão mais fria, de maneira 

praticamente generalizada em todos os niveis de sombra. 

Entretanto, as mudas crescendo a pleno sol perderam as 

folhas antes e permaneceram desfolhadas durante um periodo 

maior de tempo, (de maio a setembro), enquanto no nivel de 

42% de sombra a queda de folhas começou a ocorrer no final 

de junho, e em julho nos demais niveis. Nos dois 

sombreamentos mais intensos, inclusive, várias plantas 

mantiveram suas folhas. A caducifolia das mudas desta 

espécie pode 

pois havia 

pelas regas 

estar relacionada a uma termoperiodicidade, 

água disponivel no solo, o que era assegurado 

constantes, e a umidade relativa do ar era 

praticamente a mesma em todos os tratamentos. 
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5.3. Crescimento 

5.3.1. Altura 

o crescimento em altura das diferentes 

espécias nos 4 niveis de sombra foi estudado através de 

análises de regressão simples, e a partir destas, foram 

plotadas curvas de crescimento em funcão da idade. 

Para todas as espécies o modelo que melhor 

explicou o crescimento em altura em funcão da idade em todos 

os niveis de sombra foi o monolog, representado pel~ equacão 

(3) • 

ln(y) = a + b(x) (3) 

Este modelo indica que o logaritmo 

neperiano da altura apresenta uma relação linear positiva 

com a idade, ou de maneira inversa, que a altura cresce 

exponencialmente com a idade. 

A análise de variância da regressão mostrou 

valores de F altamente significativos e um bom ajuste das 

curvas, a não ser para A. cearensis, onde houve um maior 

número de falhas e uma maior variabilidade dos valores 

observados, conforme a tabela 4. 

As estimativas dos parâmetros a e h das 

curvas de cada uma das 4 espécies foram comparadas duas a 

duas para verificar se os valores diferiam estatisticamente 

entre si. Foi aplicado o Teste .. t" para comparac;:ão 



104 

envolvendo 2 médias amostrais com número deobservacões e 

variâncias diferentes , segundo STEEL & TORRIE ( 1960 ) . Deste 

modo pode-se verificar se as curvas de diferentes niveis de 

sombra de uma mesma espécie eram diferentes. Os resultados 

encontram-se na Tabela 4. 

Tabela 4. Análise de regressão simples para o crescimento em 

altura ( cm ) das mudas nos diferentes niveis de 

sombra em funcão da idade (dias ) . Modelo: ln ( y ) = 

a + b ( x) . Espécies: l- A..... cearensis; 2- lu.. 

:tJJ:b~ :t:Q1.11Q fHl ; 3- L aY~llan~da~; 4- L.. speQiQsa 

Ifrel 2 I 1 J 
lapécle de I Paràaetro Pariaetro rZ r 

SOlbra(X, • b 

I m umos A 0.001132 a um t29.mu 
fi m UI15111 0.001190 b um m.l06u 
61 2&1 uzom J U02851 c 0.6182 m .051u . 
az m UlOSlI J UOZTU c um m.aozu 

I 111 UOOSTl1 1.001105 a 0.1561 513 .mu 
fi 151 I.mm B 1.0012U I um m.569U 
61 111 I.HTm, O.m9ST a um w.mu 
IZ 1ST 1.442160 1 o.oomz • 8.1366 m.mu 

• m I.%tOSIT 1 1.001302 I U6U 13T1.2l6u 
41 m I.m32T1C 0.008216 b 0.8667 1391. mu 
61 m 1.16616UC 1.009012 c um 1375.035u 
1% m 1.114623 c '.ooam b U5U mS.lI3u 

o 111 I.lOImac 0.001016 I um 565.012** 
41 111 uozm 1 '.00191% a um 1321.161U 
51 111 I.mm J I.m61l b um m.mu 
1% 11. I. mm .c O.OOlm • um m.222U 

1 
Parâmetros de uma mesma espécie cujos valores são seguidos 
por letras iguais não diferem estatisticamente entre si ao 
nivel de 5% de probabilidade. 

2 
N = número de observacões. 

3 
Valores de F da análise de regressão significativos a 1% de 

probabilidade 
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Matematicamente falando, o parâmetro a das 

curvas refere-se ao ponto de intersec~ão da curva com o eixo 

y, e relaciona-se biologicamente com a média estimada das 

alturas da espécie em questão no inicio do experimento, ou 

seja, no momento em que come~aram a ser aplicados os 

tratamentos de sOlnbra, que foi quando as mudas tinham 

entre 30 e 40 dias de idade. Através da Tabela 4 pode-se 

perceber que, embora tivesse sido tomado o cuidado de 

fazer uma pré-sele~ão das mudas, de modo a uniformizar ao 

máximo a altura inicial, esta em média foi diferente entre 

os diversos niveis de sombra para cada espécie. As varia~ões 

iniciais de altura devem ter sido causadas por diferen~as 

genéticas e, principalmente, pela quantidade de reservas e 

tamanho das sementes utilizadas. já que as condi~ões de 

germina~ão e estabelecimento inicial das plãntulas foram as 

mesmas para todas elas. 

Poderiamos imaginar que a altura inicial 

tivesse uma influência no crescimento posterior em altura. 

já que, segundo KOZLOWSKI (1962) o crescimento em altura 

depende de fotossintatos armazenados e a tendência seria.de 

que plântulas maiores tivessem maiores reservas de 

assimilados. Entretanto isto não ocorreu, como mostra a 

Tabela 4, onde os parâmetros de a e h para a mesma espécie 

mostraram uma varia~ão independente; ou seja. um maior valor 

de a não implicou em maior valor de h em nenhum dos casos. 

Já o parâmetro h. matematicamente relaciona 

-se com a inclina~ão da reta que tangencia a curva de 
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regressão num determinado ponto, e 'portanto, biologicamente 

estando ligado à taxa ou velocidade exponencial de 

crescimento em altura neste periodo. 

Percebemos então pela Figura 9 que ~ 

cearensis teve um crescimento mais rápido nos niveis de 68 e 

82%, enquanto ~ ayellanedae cresceu melhor sob 68% de 

sombra. Quanto à altura, cearensis comportou-se 

tipicamente como uma espécie tolerante, com indicios de que 

manteve um balanco mais favorável das atividades metabólicas 

acima de 68% de sombra. Embora ~ avellanedae também possa 

responder favoravelmente ao sombreamento, a capacidade de 

resposta de à- cearensis é mais rápida (aclimatação mais 

rápida), conforme pode-se observar na Figura 9. 

A Figura 9 mostra as curvas 

de crescimento com valores estimados através das regressões 

e transportados para altura, resultando funções exponenciais 

e não logaritmicas. As médias observadas não foram plotadas 

pelo grande número de observações, mas encontram-se no 

Apêndice. Pelo exame da Figura 9.1 e 9.3 verficamos que a 

partir dos 100 dias de idade as plântulas de ~ cearensis 

sob 68 e 82% de sombra já se diferenciaram bastante das 

demais, enquanto as de ~ ayellanedae crescendo sob 68% de 

sombra só começaramm a se diferenciar dos demais niveis a 

partir dos 200 dias de idade. Isto mostra uma maior 

capacidade de resposta de ~ cearensis em relação à ~ 

avellanedae. 
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Figura 9. Curvas de crescimento em altura em plântulas 

submetidas a diferentes niveis de sombra. 1-

Amburaua ceareusis; 2- Zeyhera tuberculosa; 3-

Tabebuia ayellanedae; 4- Erythriua speciosa. 

Valores estimados por regressão. As médias 

observadas são mostradas no Apêndice. 
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As mudas de ~ tuberculosa, entretanto. não 

apresentaram resposta ao sombreamento quanto ao crescimento 

em altura, como se verifica pela Tabela 4, onde o parâmetro 

h para esta espécie não se diferiu entre os niveis de 

sombra, e também pela figura 9.2, que mostra curvas com o 

mesmo formato, embora com diferente ponto de partida para o 

nivel de sombra de 41%. Isto indica uma capacidade de manter 

seus niveis metabólicos com balanços favoráveis numa ampla 

faixa de intensidades luminosas. Entretanto, a estratégia 

"oportunista" desta espécie faz com que, por outro lado. ela 

não consiga manter altas taxas de crescimento em altura. 

como ocorre com ~ avellanedae e ~ speciosa. Em termos de 

taxas de crescimento em altura, esta espécie estaria em 

vantagem apenas em relaQão à ~ cearensi~. 

Quanto à ~ speciosa, esta apresentou um 

comportamento de certa forma difícil de explicar. onde as 

taxas de crescimento foram iguais em todos os níveis de 

sombra, com exceção do nivel C, de 68%, onde ela mostrou um 

decréscimo no valor do parâmetro h, resultando em 

crescimento mais lento em altura, conforme Tabela 4 e 

Figura 9.4. Este comportamento não parece se correlacionar 

com nenhuma variável ambiental, nem com a intensidade 

luminosa, pois não se explicaria um novo aumento na taxa de 

crescimento no sombreamento ainda maior. Um fato que talvez 

possa explicar estes resultados é de que, examinando a 

Tabela 4. notamos que justamente neste nivel de sombra, as 

plantas eram inicialmente mais altas que as dos demais 
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niveis. Pode ser então que, com uma maior biomassa inicial, 

esta espécie tivesse que gastar uma maior proporcão dos 

carboidratos sintetizados em respiracão de manutencão, (que 

segundo LEDIG, 1976, é proporcional à quantidade de biomassa 

acumulada, em detrimento da respiração de construcão, que é 

a que permite o crescimento, e cuja taxa é proporcional não 

à biomassa cumulada mas à taxa de acúmulo na unidade de 

tempo. Assim, nesta espécie, que tem taxas de crescimento 

bastante altas em relacão às demais, e que deve ter também 

que manter altas taxas respiratórias para poder crescer 

rápido, qualquer desbalanceamento metabólico poderia 

prejudicar o crescimento. No caso da combinacão de taxas 

respiratórias mais altas (pelo aumento da respiracão) com 

taxas fotossitéticas liquidas menores pela baixa intensidade 

luminosa, resultaria em 

consequentemente, em um 

uma menor 

crescimento 

eficiência, 

mais lento. 

e 

No 

sombreamento de 82%, apesar de uma menor intensidade 

luminosa, as plantas conseguiriam um melhor equilibrio entre 

fotossíntese e respiracão. 

Os dados de altura final das plântulas, ao 

término do periodo de viveiro, foram estudados também 

através de análises de regressão, para verificar sua relação 

com a intensidade luminosa. Os valores de altura utilizados 

nesta etapa de estudos correspondem às observacões feitas 

aos 425, 355, 

respectivamente 

339 

para A..... 

e 220 dias após a semeadura, 

cearensis, tuberculosa, I....... 
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avellanedae e ~ speciosa. Assumiu-se que o fator de maior 

influência no crescimento das plântulas cultivadas sob os 

diferentes niveis de sombra foi a intensidade relativa de 

luz, ou seja, sua proporção em relação à luz plena do dia. 

A altura final das plântulas de ~ 

cearensis e I...... ayellanedae mostrou uma relação linear 

negativa com a intensidade relativa de luz, enquanto o 

logaritmo neperiano da altura das plântulas de L speciosa 

mostrou uma relação linear positiva com esta variável. A 

altura final das plântulas de ~ tuberculosa, entretanto, 

não mostrou nenhuma regressão estatisticamente significativa 

em função da intensidade relativa de luz, como era de se 

esperar. 
A Tabela 5 e a Figura 10 mostram estas 

regressões. 

Apesar da análise de variância das 

regressões ter acusado valores de F altamente 

significativos, nota-se que os valores de r2 são muito 

baixos, indicando uma alta dispersão dos dados observados em 

relação àqueles estimados pelos modelos. 

Isto resulta de uma alta variabilidade 

observada nos dados originais (conforme APENDICE), e também 

provavelmente da utilização de poucos valores de 

intensidade luminosa para a estimativa de curvas. Talvez se 

tivesse sido utilizado no experimento um maior número de 

niveis de sombra o ajuste dos dados à curva estimada seria 

mais perfeito. De qualquer maneira. estas curvas ilustram 
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bem o padrão de c~mportamento diferencial das quatro 

espécies em termos de altura, com relacão ã intensidade 

luminosa. A figura 10 mostra apenas os dados estimados; os 

valores reais não f0ram plotados pelo grande nómero de 

observacões e encont~am-se no Apêndice . Foram tracadas 

apenas as regressões significativas. 

Tabela 5. Análises de regressão para altura ( cm ) em · funcão 

1 

da intensida~e relativa de luz , para mudas de 

Amburana ~t'ensis ( 1 ); Tabebuia ayellanedae ( 3 ) e 

Erythrina f.jpeciosa (4 ) . N = nómero de 

observacões; r2 = c oeficiente de determinacão . 

2 
!spécie 8 Yariá,el Par~letro Paráletro lariâTel 1 

depen- a b indepen- r% 1 
dente dente 

1 T6 J 56.167111 -39.156559 I 0.1506 13 .291u 

3 10a J 86.0U0165 -40 .021128 I 0.2113 39 .410U 

4 10a lD(J) 3.30H39 +0.341H5 I 0.0991 11.143u 

Valores de F significntivos a 1% de probabilidade. 
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Figura 10. Iniluência da intensidade relativa de luz na 

altura final no estádio de mudas. Valores 

estimados através de análises de regressão. As 

médias observadas são apresentadas no Apêndice. 

Os padrões observados para ~ cearensis, ~ 

tuberculosa e E...... speciosa refletem o seu comportamento, já 

evidenciado pelas curvas de crescimento. Entretanto, embora 

as mudas de E...... speciosa dos niveis de maior intensidade 

relativa de luz não tivessem apresentado diferenças 

significativas nas suas taxas de crescimento em altura entre 

os niveis A, B e D, aqui verifica-se uma nitida tendência do 

crescimento em altura ser favorecido por intensidades 

luminosas elevadas. Esta resposta não parece ser efeito da 
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altura inicial das plantas, pois esta era menor nos niveis 

de maior iluminaQão relativa. Pode ser resultado, 

entretanto, do fato de o ajuste das curvas de crescimento 

dos valores observados não ser perfeita. Assim, os valores 

estimados de altura para a espécie sob O e 82% diferem entre 

si, em média, em apenas 2em aos 220 dias de idade, enquanto 

a diferenQa real entre as médias dos valores observados 

nestes memos niveis e ã mesma idade (mediQão final) é de 

5cm, o que, estatisticamente, já pode ser diferente. 

5.3.2. Diâmetro 

o crescimento em diâmetro do colo (em mm) em 

funQão da idade foi estudado nas diferentes espécies e 

niveis de sombreamento através de análises de regressão. O 

modelo que melhor explicou o crescimento em diâmetro em 

funQão da idade foi o bilogaritmico, representado pela 

equaQão (4). 

ln(y) = a +b [ln(x)] (4) 

Para todas as curvas o teste F da análise de 

variância da regressão foi altamente significativo, e o r2 

acusou um bom ajuste dos valores observados às curvas, com 

exceQão 

falhas, 

6. 

da ~ ceareosie, que pela alta porcentagem de 

resultou em r2 mais baixos, de acordo com a Tabela 
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A Tabela 6 nos mostra que, como para 

altura, as plântulas, no inicio do experimento, não eram 

uniformes quanto ao seu diâmetro do colo, mas que o diâmetro 

inicial não influiu nas taxas de crescimento posteriores, já 

que parâametros a e h variaram independentemente. 

As maiores taxas de crescimento em diâmetro 

ocorreram, para ~ cearensis, nas plântulas sombreadas de 41 

a 82% de sombra, mostrando que mesmo o menor nível de sombra 

foi suficiente para estimular o crescimento nesta 

Notamos inclusive que, a pleno sol, estas 

espécie. 

plantas 

praticamente não cresceram no periodo estudado em termos de 

diâmetro, como percebemos pelo baixo valor de h, o que fica 

visivel na Figura 11.1. As mudas de ~ ayellanedae 

apresentaram um crescimento mais rápido em diâmetro do colo 

nos niveis de sombra maiores (68 a 82%), sendo o de 41% 

intermediário. Ao contrário, as mudas de ~ tuberculosa e 

~ speciosa apresentaram uma maior rapidez de crescimento em 

diâmetro sob intensidades de luz mais fortes, até 41% de 

sombra, conforme a Tabela 6 e a Figura 11 a seguir. Na 

Figura 11 apenas os valores estimados foram plotados, devido 

ao grande número de observacões originais. As médias 

observadas são apresentadas no Apêndice. 
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Tabela 6. Análise de regressão simples para o crescimento em 

1 

2 

diâmetro do colo ( mm) nos diferentes niveis de 

sombra em fun~ão da idade (dias ) . Modelo: ln ( y ) = 
a + b [ln ( x ) ]. Espécies: 1- Amburana cearensis; 2-

Zeyhera tuberculosa; 3- Tabebuia ayellanedae ; 4-

Erythrina speciosa. 

RIfeI 2 1 1 3 
Isplcie de I Parâletro Parâ.etro r% r 

Parâmetros 
por letras 
nivel de 5% 

1 

2 

3 

4 

SOlbra(S} a b 

O %03 1.427546 A 0.000991 a 0.3551 110.131U 
41 %56 0.6%8904 A 0.201191 b 0.4097 114.932u 
68 %67 0.283966 B 0.213134 b 0.4840 248 .530U 
82 267 0.256482 B 0.260861 b 0.4179 190 .218** 

O ta7 -1.281410 A 0.514216 a 0.8250 812.026** 
41 188 -1.321816 A 0.604313 a 0.87H 1294,319** 
68 188 -1.136813 AC 0.541643 b 0.1946 733.110n 
82 187 -0 .978666 BC 0.484104 b 0.6640 365.525** 

O %11 -1.914141 A O .731163 a 0.8633 1357 .960** 
41 216 -2.230548 AB 0. 803854 ab 0.5235 235.135U 
68 216 -2 .443489 B 0.834761 b 0.8715 1451. 679u 
8% %1S -%.461923 B 0.810323 b 0.8734 1468 .930u 

O ta9 -1.701000 A 0.912246 a 0.9268 2366 .640U 
41 189 -1.614327 AB 0.904875 a 0.9022 1124.324** 
68 189 -1.601989 AB 0.869525 ab 0.8959 1609.670u 
82 189 -1. 406013 B 0.801184 b 0.8540 1094.149** 

de uma mesma espécie cujos valores são seguidos 
iguais não diferem estatisticamente entre si ao 
de probabilidade. 

N = número de observa~ões . 
3 
Valores de F da análise de regressão significativos a 1% de 
probabilidade. 
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Figura 11. Curvas de creticimento em diâmetro ae colo em 

mudas submetidas a diferentes niveis de sombra. 

1- Amburana cearensis; 2- Zeyhera tuberculosa; 3-

Tabebuia ayellacedae; 4- Erythrina speciosa. 

Valores estimados por regressão. Médias 

observadas encontram-se no Apêndice. 

Notamos ainda que a espécie com taxas 

de crescimento em diâmetro mais altas é a ~ speciosa, 

seguida de ~ avellanedae , L tuberculQsa e L cearensis. 

Estas respostas devem est~r associadas às suas taxas de 
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fotossintese liquida, já que, segundo KOZLOWSKI (1962), o 

crescimento em diâmetro guarda uma relacão mais direta com a 

fotossintese corrente do que o crescimento em altura, que 

depende mais de carboidratos acumulados e de um balanco 

favorável entre fotossintese liquida e respiração. Assim, 

também para esta variável, constatamos um grau de. tolerância 

à sombra crescente da ~ speciosa para ~ cearensis, na 

mesma ordem, confirmando as respostas de crescimento em 

altura. 

o diâmetro de colo final das plantas de ~ 

cearensis, ~ tuberculosa, ~ ayellanedae e K- speciosa, 

respectivamente aos 425, 355, 339 e 220 dias de idade foi 

também estudado através de análises de regressão, para 

tentar explicar sua variacão em funcão da intensidade 

relativa de luz (IRL%), ou seja, da proporcão de luz plena 
o 

do dia contida em cada nivel de sombra. 

A variacão do diâmetro de mudas de ~ 

cearens~8 em funcão da intensidade luminosa foi melhor 

explicado pelo modelo logaritmico, eq. (3); para L 

tuberculosa e speciosa o melhor modelo foi o 

bilogaritmico, eq. (4), e para ~ ayellanedae, a funcão 

logarltmica, eq. (2), conforme a Tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7. Análise de regressão para diâmetro de colo (mm) em 

funGão da intensidade relativa de luz, para 

plântulas de Amburana cearensis (1), Zeyhera 

tuberculosa (2), Tabebuia ayellanedae (3) e 

Erythrina speciosa (4). 

1 
Ispeeie I YariueI Paraletro Paraaetro Paraletro VariaveI 2 

depen- a b c indepen- r% r 
dente dente 

1 77 In(r) %.225684 -1.010114 1 8.1554 13.803** 

2 104 In(r) 2.214140 +0.110416 ln(xi 0.0740 3.149** 

3 108 , 9.116835 +8.114519 -7.836538 12 0.0122 40084** 

4 108 ln(J) 3.261053 +0.169483 lD(I) 0.2279 31.289** 

1 
Número de observaGões. 

2 
Valores de F da análise de regressão significativos a.l% de 

probabilidade. 

Da mesma maneira que para a altura, os 

valores de r2 foram muito baixos, indicando um fraco ajuste 

dos valores observados à curva estimada pela alta 

variabilidade de dados, conforme Apêndice. Além disso. o 
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pequeno número de niveis de sombra do experimento deve 

também ter colaborado para que o ajuste não fosse bom. 

Entretanto, a tendência é altamente significativa em todos 

os casos, mostrando claramente um comportamento diferencial 

destas espécies em relação à intensidade luminosa quanto ao 

diâmetro do colo. Estas diferenças podem ser melhor 

visualizadas através da Figura 12. cujas curvas foram 

traçadas com valores estimados por regressão. Os dados reais 

não foram· plotados devido ao grande número de observações e 

são mostrados no Apêndice. 

Amburana cearensis apresenta um aumento 

exponencial do seu diâmetro com a diminuição da intensidade 

relativa de luz, ou seja, com o aumento do sombreamento, 

atingindo um diâmetro mâximo a baixas intensidades 

luminosas. Como suas taxas de crescimento em diâmetro e os 

valores de altura são também mais altos sob baixos valores 

de IRL, supõe-se que esta espécie estaria em vantagem em 

relação às demais, sob.condições de sombra intensa· do dossel 

florestal, tendo condições de, apesar de suas taxas 

metabólicas mais baixas, aos poucos suplantar a vegetação 

concorrente. Entretanto, Ol.l.tros parâmetros devem ser também 

analisados. 

Quanto a .z...... tuberculosa, esta espécie 

apresenta um comportamento inverso ao de ~ cearensis, com 

maior diâmetro ocorrendo a plena luz do dia, que decresce 

exponencialmente com a diminuição da intensidade de luz. 
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uma maior atividade cambial a plena luz, mas sim pelo 

aumento da espessura da casca, ligada a uma maior atividade 

do felogênio. As rela9ões fisiológicas envolvidas no 

aumento da produ9ão de casca emfun9ão do aumento da 

intensidade luminosa ainda não estão bem claras. Há 

evidências de que a taxa de produ9ão de periderme esteja 

ligada à taxa de produ9ão de cé~lula-s de floema, e portanto, 

indiretamente, à atividade cambial (OLDEMAN, 1986). Assim, 

cQmo a taxa de produ9ão de floema depende de uma baixa razão 

auxinasjgiberelinas, e a s'intese de auxinas é favorecida por 

altas taxas fotossintéticas (KOZLOWSKI, 1962), o aumento da 

produ9ão de casca sob altas intensidades luminosas pode 

ter sido resultado de aumento nas taxas fotossintéticas. 
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Figura 12. Varia9ão do diâmetro do colo em fun9ão da 

intensidade relativa de luz. Valores estimados' 

por regressão. Médias observadas no Apêndice. 
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As plântulas de ~ ayellanedae, entretanto, 

sofrem um aumento do seu diâmetro com a diminuição da 

intensidade relativa de luz de 100 até cerca de 55%, 

atingindo um máximo valor entre 55 e 40%, e depois tornando 

a cair. Estas respostas concordam com o padrão de aumento 

das taxas de crescimento diamétrico em função do aumento da 

sombra, conforme Tabela 6. O decréscimo do diâmetro sob 

niveia de sombra mais altos deve ser decorrente de uma 

dimi~uição da· disponibilidade de carboidratos e auxinas 

translocáveis. pela diminuição das taxas de fotosslntese 

aparente. 
- ,,,,," 

Dentre as quatro espécies, a que mostra uma 

resposta mais acentuada do diâmetro de colo em funcão da 

intensidade relativa de luz é ~ specicsa, que embora 

apresente o mesmo padrão de variação que ~ tuberculQsa. 

sofrendo decréscimo do diâmetro com a diminuição da 

luminosidade e alcancando valor máximo a plena luz, o valor 

de h é maior, e logo, a diferenca entre os valores extremos 

também é maior. A influência da intensidade luminosa no 

diâmetro desta espécie repete pois o padrão observado com 

. relação ã sua altura, o que confirma sua relativa 

intolerância ã sombra, ou melhor, sua maior afinidade por 

luz. Provavelmente ~ specicsa apresente uma mais alta 

atividade de enzimas carboxilantes, que faz com que seu 

aparelho fotossintético não se sature sob altas intensidades 

luminosas. 
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5.3.3. Matéria seca da parte aérea 

A matéria seca total de uma planta é um 

indice muito importante ao se estudar o seu crescimento, por 

relacionar-se diretamente com a produtividade primária 

liquida. Portanto, o crescimento em altura ou diâmetro, 

quando não acompanhado de aumento de peso seco, pode ser 

resultado apenas de um maior alargamento das células pelo 

aumento da sua turgescência, e não da quantidade de biomassa 

produzida. 

Como os resultados referentes à matéria seca 

de raizes não puderam ser avaliados, apenas os valores da 

parte aérea estão sendo considerados neste trabalho. 

O estudo da varia~ão da quantidade de 

de matéria seca final da parte aérea de mudas das 4 espécies 

em fun~ão do sombreamento foi feito através de análises de 

regressão matéria seca x intensidade relativa de luz. 

A Tabela 8 mostra os resultados das análises 

de regressão. Para todas as espécies,· o modelo que melhor 

explicou a varia~ão da matéria seca em fun~ão da intensidade 

relativa da luz, foi o logaritmico, dado pela eq. (3). 

Entretanto, em ~ tuberculosa as regressões não foram 

significativas, indicando que a intensidade de luz não 

influiu na produ~ão de matéria seca desta espécie. 
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Tabela 8. Análises de regressão para matéria seca final da 

1 

parteáérea de mudas de Amburana cearensis (1); 

Tabebuia avellanedae (3) e Erythrina speciosa (4), 

em funQão da intensidade relativa de luz. 

I 
lapecie 1 Yariá,el Parâ.etro Parâtetro Variá,el 2 

I depen- a b indepen- r2 , 
dente dente 

1 36 ln(J) 3.2H096 -2.696483 I 0.5518 42.885** 

3 U lIl{J) 3.940343 -1.042991 I 0.5130 53.668** 

4 4T ln{J) 3.214096 -0.198112 I 0.2146 11.034** 

Número de observaQões. 

2 
Valores de F da análise de regressão altamente 

significativos. 

Todas as 4 espécies apresentam um mesmo 

padrão de comportamento em relacão à intensidade luminosa 

quando se consideram os parâmetros altura, diâmetro e 

matéria seca da parte aérea, o que evidencia ainda mais o 

comportamento diferencial de cada uma quato à sombra. 
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~ cearensis mostra uma sensível diminuiçãO" 

da matéria seaca aérea com o aumento da intensidade relativa 

de luz, e uma resposta mais intensa entre 5 e 40% de IRL, 

como pode-se observar através da Figura 13. Entre 100 e 70% 

de intensidade relativa de luz, o peso seco praticamente não 

varia muito, provavelmente porque um balanQo metabólico mais 

favorável só comeQa a ocorrer a intensidades mais baixas. 

Resposta semelhante apresenta ~ ayellanedae, mas com uma 

menor amplitude relativa de variaQão (menor valor de h), 

indicando l~ma menor resposta plástica. O peso seco de E...... 

speciosa. entretanto, varia de maneira inversa, sendo ql~e o 

valor máximo ê atingido a pleno sol, e dacai 

exponencialmente com o dec.réscimo dá intensidade relativa de 

luz. 

~ Através da Figura 13 observamos ainda que 

uma intensidade de cerca de 60% de luz é um ponto critico 

que determina a capacidade relativa d~ competiQão entre ~ 

avellanedae e E...... speciosa. Intensidades menores favorecem a 

primeira, e maiores a segunda. Sob intensidades de luz 

baixas, como as que encontrariamos em condiQões de mata, 

. mesmo L cearensis, que apresenta uma estratégia de ciclo 

vital pouco competitiva, poderia apresentar vantagem sobre 

~ speciosa em termos de matéria seca acumulada, e também em 

relaQão à z....... tuberculosa, que apresenta uma estratégia 

oportunista, crescendo igualmente bem numa ampla faixa de 

intensidades luminosas, mas mantendo um peso seco médio 
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final em torno de 10g em todos os niveis de sQmbra. 

A Figura 13 apresenta apenas as curvas 

estimadas pelas regressões significativas. Os valores reais 

não foram plotados pelo grande número de observa~õe6 e são 

mostrados no Apêndice. 
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Figura 13. Varia~ão da matérla seca da parte aérea em 

fun~ão da int~nsidade relativa da luz. Valores 

estimados por regressão. 

Devemos destacar também que, embora os 

valores de r2 tenham sido um pouco maiores em relação às 

outras análises de regressão, ainda são considerados baixos, 

o que é resultado dos mesmos motivos jã mencionados. 
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Importante ainda é ressaltar que, embora a 

matéria seca de raizes não tenha sido inclulda, considera

se que a varia~ão da biomassa radicular com a intensidade 

luminosa deve seguir os mesmos padrões observados para 

diâmetro de colo, já que existe uma rela~ão entre estas duas 

variáveis, conforme os resultados de SOUZA (1981), e que o 

crescimento radicular é um reflexo da capacidade 

fotossintética da planta sob determinada intensidade de luz 

(KOZLOWSKI, 1962). Embora existam casos em que o crescimento 

do sistema radicular é prejudicado pela diminui~ão da 

intensidade relativa de luz (SHIRLEY, 1929; WALTER, 1971; 

FERREIRA, 1979; INOUE & TORRES, 1980), normalmente isto 

ocorre quando a produ~ão de matéria seca da parte aérea 

também o_é (plantas mais intolerantes), ou então quando a 

razão entre sistema radicular e a parte aérea diminui não 

pela diminui~ão do crescimento radicular, mas sim pelo maior 

aumento relativo do crescimento aéreo (MANDERS, 1986). Casos 

de haver uma correla~ão negativa entre estes dois parâmetros 

em uma mesma espécie não são conhecidos, e são 

fisiologicamente inconcebíveis, já que crescimento aéreo e 

radicular são interdependentes, e que as plantas contam com 

mecanismos que garantam condi~ões minimas de equillbrio 

entre as duas partes (EVANS, 1973). Portanto, dentro do 

objetivo de utilizar parâmetros de crescimento como 

indicativos da adaptabilidade destas espécies às condi~ões 

de maior ou menor grau de sombra, acreditamos que apenas a 
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matéria seca da parte aérea seja suficiente; ·a matéria seca 

radicular, entretanto, seria um indice imprescindivel se 

tivéssemos o intuito de estudar a tolerância não só à 

sombra, mas também à seca e déficits nutricionais (KRAMER & 

DECKER, 1944; GATHERUM et alii, 1963; MURRAY & NICHOLS, 

1966; PHARES, 1971; DREW, 1983). 

5.3.4. Area foliar 

Através de análises de regressão, o modelo 

que melhor explicou a variação da área foliar total por 

planta em função da intensidade relativa de luz foi o 

logaritmico da eq. (3), ou seja, esta variável respondeu 

exponencialmente à intensidade luminosa, conforme a Tabela 

9. 

Todas as espécies mostraram haver uma 

relação negativa entre área foliar e intensidade luminosa, 

com exceção de ~ speciosa, que não apresentau alteração 

neste parâmetro nos diversos niveis de sombra, e portanto, 

não produzindo regressões significativas. 

Notável é a grande plasticidade fenotipica 

de ~ cearensis, capaz de aumentar sua área foliar em até 18 

vezes quando cultivada sob intensidades luminosas mais 

baixas (28%) em relação ao tamanho da superficie 

fotossintetizante de plantas expostas a pleno sol. de acordo 

com valores estimados pela regressão, como se observa pela 

Figura 14. 
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Tabela 9. Análises de regressão para ârea foliar total (cm2) 

em funQão da intensidade relativa de luz. 
Espécies: Amburana cearensis ( 1) ; Zeyhera 

tuberculosa (2) e Tabebuia ayellanedae (3). 

1 
Ispéele J lariá,el Parâ.etro Parâ.etro Variá,el 2 

delleD- a b iDdepeD- r2 , 
deDte deite 

1 36 lD(J} 6.195017 -3.635104 I 0.6504 63.258** 

2 n ln(J) 1.512161 -0.139135 I 0.1181 6.059* 

3 4% ln{J) 8.588369 -1.008445 I 0.4619 34.331** 

1 
Número de observacões. 

2 
Valores de F significativos a 5% de probabilidade. 

Apesar dos valores do parâmetro a para as 3 

espécies consideradas não serem muito diferentes, os valores 

de h são cerca de 3 a 5 vezes menores, respectivamente em 

~ ayellanedae e ~ tuberculosa, em relaQão àqueles de ~ 

cearensis. PrinCipalmente a intensidades relativas menores 
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do que 50%. ~ cearensis responde de modo acentuado ao 

sombreamento, aumentando o tamanho do seu aparelho 

fotossintético para ajustá-lo de maneira a captar mais 

eficientemente as baixas intensidades luminosas. Esta 

adaptaQão também ocorre de maneira acentuada em 

avellanedae, ao passo que em z...... tuberculosa o ajuste é menos 

pronunciado, conforme pode-se observar pela Figura 14. 

Na Figura 14 estão representadas apenas as 

curvas estimadas das regressões significativas. Os valores 

reais não foram plotados pelo grande número de observaQões. 

cujas médias são apresentadas no Apêndice. 
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Figura 14. Varia~ão da área foliar total em funQão da 

intensidade relativa de luz. Valores estimados 

por regressão. 
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Comparando-se as curvas de regressão para 

matéria seca e área foliar de ~ ayellanedae e ~ cearensis 

(Figuras 13e 14), podemos constatar que elas apresentam um 

mesmo formato aproximado, o que leva a crer que o aumento do 

matéria seca da parte aérea nestas espécies apresenta uma 

rela~ão com o aumento da área foliar. Como a densidade 

foliar especifica (relação entre peso e área de folhas) 

tende ' a ser menor em folhas de sombra do que em folhas de 

sol (BOARDMAN, ,1977), o aumento da matéria seca total não se 

deve somente a um aumento de biomassa de folhas, mas também 

a uma maior quantidade de matéria seca total assimilada 

pelas folhas e que é distribuida ~ara crescimento do caule e 

ramos. 

Por outro lado, embora a área foliar de ~ 

speciosa não tenha mostrado relação com a intensidade 

luminosa, a quantidade de matéria seca da parte aérea 

diminuiu com a diminuição da intensidade relativa de luz. 

Isto pode ser resultado ou da diminuição da eficiência de 

fixação e distribuição de carboidratos por unidade de área 
" 

foliar, ou da formação de biomassa com m~ior proporção de 

'água, ou simplesmente de uma diminuição da densidade foliar 

especifica sem alterações das demais variáveis. Esta última 

hipótese ocorrendo isolada é a menos provável, pois 

verificou-se também uma diminuição do crescimento em altura 

e diâmetro desta espécie com a diminuição da luminosidade 

(Figuras 10 e 12). 
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No caso de z -' tuberculosa ocorreu o 

contrário: a área foliar aumentou com a diminuição da IRL%, 

enquanto o peso seco da parte aérea não se alterou, o que 

sugere que a diminuicão da densidade foliar especifica deve 

ter compensado, em termos de biomassa total, o aumento da 

área foliar. 

5.3.5. Razão de área foliar 

A relação entre a matéria seca da parte 

aérea (g) a área foliar da planta (cm2) num determinado 

instante e sob um determinado nivel de sombreamento é 

tratada aqui como razão de área foliar (RAF). Destaca-se, 

porém, que esta mesma denominação é usada, na análise 

quantitativa clássica do crescimento (BLACKMAN & WILSON, 

1951; BALCKMAN, 1968; EVANS, 1972), para denominar a taxa de 

acréscimo de área foliar por unidade de matéria seca total e 

na unidade de tempo, O mesmo nome também tem sido dado para 

a razão entre área foliar e matéria seca total (FERREIRA, 

1977) . 

O indice de BLACKMAN & WILSON (1951) é de 

grande utilidade na análise das respostas aos fatores de 

crescimento, dentre eles a luz, sendo inclusive a sua 

variação um parâmetro para expressar a tolerância relativa 

de uma determinada espécie. 

No nosso caso, como não trabalhamos com a 

variacão dos parâmetros na unidade de tempo, a não ser para 
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e diâmetro do colo, o indice chamado. razão de área 

tem sua utilidade apenas como relação alométrica, 

comparar o padrão de distribuição dos assimilados 

entre os diversos órgãos; no caso, dando uma idéia da 

quantidade relativa de matéria seca da parte aérea da 

planta, que cada cm2 de folha é capaz de assimilar. Pode ser 

interpretada também como um indice de eficiência da área 

foliar. 

Os resultados experimentais foram estudados 

através de análises de regressão em função da intensidade 

luminosa relativa como os demais, e encontram-se resumidos 

na Tabela 10 e Figura 15 a seguir, que representam apenas as 

regressões estatisticamente significativas. 

Pelos resultados observa-se que a quantidade 

de matéria seca fixada por cada cm2 de folhas tende a 

diminuir com a diminuiQão da intensidade relativa de luz, 

mesmo para espécies de comportamento tão antagônico como são 

A- cearensis e ~ speciQsa. Isto s6 não ocorreu em ~ 

avellanedae, que embora tivesse aumentado tanto a sua área 

foliar quanto a matéria seca da parte aérea em condições de 

menor iluminação relativa, os incrementos devem ter sido 

proporcionais, de modo a manter sua razão cqnstante em toda 

a faixa de intensidades relativas estudadas. Isto sugere que 

as altas taxas de crescimento de ~ ayellanedae, contrário 

ao que tem sido encontrado para a espécie (CARVALHO, 1982) 

relacionam-se mais à sua capacidade de manter uma 
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distribui~ão favorável de fotossintatos sob condições de 

sombra do que propriamente a um aumento das taxas 

fotossintéticas liquidas por unidade de folhas .. 

Tabela 10. Análises de regressão para razão de área foliar 

(g/cm2) de mudas de Amburana cearensis (1); 

Zeyhera tuberculosa (2) e Erythrina speciosa (4) 

em fun~ão da intensidade relativa de luz. 

Isp€cie 1 Variável Parâ.etro Parãletro Variável 2 
5 depen- a b il1depen- r2 , 

del1te dente 

1 36 ln{y} -3.580921 +0.939221 1 0.(493 21.144** 

2 n 111(}') -t503Z05 +0.448383 1n(I} 0.3043 19.681** 

4 41 111(}') -4.520%15 +0.238308 1n{I) 0.1891 10.491** 

1 
Número de observações. 

2 
Valores de F significativos a 5% de probabilidade. 

A Figura 15 a seguir mostra as curvas 

estimadas pelas regressões significativas. AS médias 

observadas são apresentadas no Apêndice. 
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Figura 15. Variação da razão de área foliar (g/cm2) em 

função da intensidade luminosa relativa. Valores 

estimados por regressão. 

Em ~ tuberculosa houve também um aumento 

significativo da área foliar em função do aumento do 

sombreamento, embora não tenha havido aumento da produção de 

matéria seca da parte aérea, o que provocou a diminuição na 

razão de área foliar. Isto pode ser um indicativo de que 

esta espécie, embora bastante plástica, mostra-se mais 

eficiente em termos de quantidade de matéria seca produzida 

por unidade de superfície fotossintetizante sob niveis de 

sombra de no máximo 30-40% da luz plena, acima dos quais 

precisa investir muita biomassa em aumento de folhas em 

detrimento do crescimento em diâmetro (atividade cambial), 

comforme mostra a Figura 15. 
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Para cearensis a superficie foliar 

come~ou a aumentar sensivelmente somente a partir de 40% de 

sombra. No entanto, embora em valores absolutos seja a 

espécie que desenvolve uma menor área foliar, em termos 

relativos é 

~un9ão do 

aquela que apresenta uma 

sombreamento, e também 

maior resposta em 

um decréscimo mais 

acentuado na razão de área foliar. Isto indica que o 

acréscimo de matéria seca com o aumento do sombreamento pode 

estar relacionado com o aumento da superficie de folhas. 

Assim como a área foliar, a matéria seca sofre uma 

multiplica9ão por mais de 10 vezes de um extremo ao outro de 

intensidade de luz, enquanto o diâmetro do colo e altura 

aumentam pouco mais de 2 vezes. Nota-se que ~ cearensis é 

uma espécie que investe muita energia na produ9ão de folhas, 

em detrimento do crescimento em altura e diâmetro. Apesar de 

se mostrar melhor adaptada à sombra, merece uma maior 

investiga9ão a respeito de suas relações alométricas a fim 

de se determinar o grau de sombreamento. ideal para favorecer 

um crescimento mais rápido. 

Em ~ speciosa, por outro lado, a capacidade 

de aumento da superficie fotossintetizante em plântulas 

sombreadas é limitada, e a sua área foliar não é capaz de se 

ajustar ao nivel de sombra de modo a compensar a diminuicão 

das taxas fotossintéticas. Deste modo, a diminuição da razão 

de área foliar (ou quantidade de matéria seca produzida por 
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principalmente da diminui~ão na atividade de enzimas 

carboxilantes, desbalanceamento entre taxas de fotossintese 

e respira~ão, ou ainda diminui~ão na condutância mesofilica 

ao CO . 
2 

Deve-se ressaltar, entretanto, que se 

tivesse sido considerada a matéria seca radicular nas 

análises de razão de área foliar. a magnitude dos resultados 

poderia ser diferente, por um possivel efeito "tampão" das 

raizes, aumentando o peso seco total em rela~ão à superficie 

de folhas, e podendo até mudar o padrão de varia~ão em 

rela~ão à luz. Contudo, o indice utilizado atende aos 

objetivos do trabalho. 

5.3.6. Coeficientes de resposta à intensidade 

relativa de luz 

Com o intuito de comparar a plasticidade 

relativa das espécies em responder à varia~ão na intensidade 

de luz ambiental quanto ao seu crescimento, procurou-se 

algum indice que pudesse, ao mesmo tempo, fornecer 

informa~ões acerca da varia~ão dos parâmetros. dentro e 

entre as espécies. nos' diferentes niveis de sombra. 

Os coeficientes de resposta aqui 

apresentados correspondem ao coeficiente h das regressões 

lineares simples significativas da variável considerada em 

rela~ão a IRL%. Mede. portanto. a inclina~ão da reta das 

regressões. correspondendo então à razão entre a diferen~a 
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de 2 valores quaisquer da variável em questão e a diferença 

das intensidades relativas de luz correspondentes. Os 

resultados resumem-se na Tabela 11 a seguir. 

Tabela 11 .. Coeficientes de resposta em crescimento em 

rela~ão à intensidade relativa de luz. Espécies: 

Amburana cearensis (1); Zeyhera tuberculosa (2); 

Tabebuia ayellanedae(3) e Erythrina speciosa(4). 

Altura Dialetro lato Seca Area Rasao de 
Ispecie final do colo p.aerea foUar area foUar 

(CI) (11) {al . {cl2l (g/cI2) 

1 -39.15655 -3.013519 -19.852175 -626.541631 +0.056860 

2 I1.S. lU. n.s. -939.304150 +0.008227 

3 -40.021128 n.s. -32.13989 -3329,.58049 n.s. 

4 +10.688000 +1.008121 +21.42562" n.s. +0.005068 

Pelo que se observa, o ipê-roxo (Tabebuia 

ayellanedae) • é a espécie com um mais alto grau de 

plasticidade fenotipica, apresentando uma grande 

diferencia~ão morfológica em relação à intensidade luminosa. 

Se considerarmos que as espécies tolerantes são aquelas que 

apresentam modificações mais a nivel bioquimico do que 

morfológico, de acordo com GRIME (1977) e TINOCO & VAZQUEZ-

YANES (1985), relacionadas mais com a sobrevivência durante 

um longo periodo de tempo sob intensidades limitantes do que 
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com a sua habilidade em competir por luz, então não podemos 

considerar esta espécie como sendo tolerante. Ela seria 

melhor designada como "nômade" (TINOCO & VAZQUEZ-YANES, 

1985), ou "competidora" (GRIME, 1977, 1982), e que se 

favorecem de aberturas pequenas no dossel. ~ speciQsa, por 

outro lado, apresentou uma plasticidade maior com rela~ão à 

matéria seca e foi incapaz de alterar sua área foliar com o 

sombreamento, o que a· coloca mais próxima de espécies 

intolerantes conforme o conceito de BLACKMAN & WILSON 

(1951) ou ·pioneiras ~ ~eªrensis, embora com uma grande 

plasticidade fenotipica, quase equivalente ã de ~ 

ayellanedae, possui também alta mortalidade a pleno sol e 

baixos ritmos metabólicos, o que a caracteriza mais como uma 

espécie tolerante tlpica. z..... tuberculQsa, com baixa 

plasticidade morfológica e capaz de crescer bem em um amplo 

grau de varia~ões na intensidade luminosa, comporta-se como 

uma espécie nômade, mas favorecida por uma maior quantidade 

de luz do que ~ ayellanedae. ocupando posi~ão intermediária 

entre esta última e ~ speciQsa. 

5.3.7. Conteúdo de água da parte aérea 

o conteúdo de água dos tecidos da parte 

aérea das plântulas foi expresso através da porcentagem de 

umidade com base na matéria seca, isto é: 
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Pu - Ps 
%U = ------- x 100 (9) 

Ps 

Onde Pu = peso úmido 

Ps = peso seco 

Os resultados, estudados através de análises 

de correla~ão linear simples com os niveis de sombreamento, 

apresentam-se na Tabela 12. 

Tabela 12. Análises de correla~ão linear simples entre 

Espécie 

1 

1 

2 

3 

4 

1 
N 

40 

47 

48 

24 

porcentagem de umidade (base peso seco) e nivel 

de sombra. Espécies: Amburana cearensis (1); 

Zeyhera tuberculosa (2); Tabebuia ayellanedae 

(3) e Erythrina speciosa (4). 

r2 

0,06798 

0,47226 

-0,48138 

0.14104 

F 

0,6768 

0,0008 

0,0005 

0,5110 

2 
Significância 

n.s. 

* * 
* * 
n. s. 

Número de observações 
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Apenas ~. tuberculosa mostrou correla~ão 

positiva entre conteúdo de água e nivel de sombra. O aumento 

da U% em plantas sombreadas sem altera~ão concomitante da 

matéria seca pode indicar, neste caso, uma situa~ão mais 

favorável de turgescência celular com o aumento da sombra, o 

que é de se esperar pelas condi9ões menos propicias para o 

desenvolvimento de déficits hidricos. Este aumento pode 

estar relacionado também a mudan~as na estrutura foliar, 

pricipalmente ligadas à densidade de vena~ão e elasticidade 

das paredes celulares (EVANS, 1972). 

Por outro lado, a correla~ão negativa 

apresentada por ~ ayellanedae entre U% e sombreamento 

indica que realmente o maior crescimento desta espécie sob 

condi~ões de sombra deve-se a um maior acúmulo de matéria 

seca, maior grau de espessamento de paredes celulares e 

diminui9ão do lúmen celular. Interessante notar que 

normalmente condi~ões favoráveis para um maior espessamento 

de . paredes ocorrem sob condi9ões de crescimento lento, e 

menor disponibilidade de auxinas (KOZLOWSKI, 1962), o que 

não corresponde às condi9ões observadas. Provavelmente deve 

estar havendo um balan~o mais favorável de taxas metabólicas 

sob condi~ões de sombra, o que aumenta a disponibilidade de 

carboidratos. 

A compara9ão de médias entre as diferentes 

espécies em cada nivel de sombra, através do Teste de Duncan 
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~ avellanedae foi a que teve menores valores para U%. A 

espécie com maior armazenamento interno de água em todos os 

niveis foi ~ speciosa (Tabela 13). Interessante notar que 

esta espécie inclusive possui os ramos jovens ocos e cheios 

d"água. O armazenamento interno elevado pode estar ligado à 

estratégia de desenvolvimento inicial muito rápido, 

caracteristico de seu comportamento competitivo de escape à 

sombra, que possibilita a planta crescer com um baixo custo 

energético (TINOCO & VAZQUEZ-YANES, 1985) pelo menor gasto 

respiratório de manutenQão (LEDIG, 1976). Além disso, o 

maior armazenamento interno relaciona-se a um alto consumo 

de água e ineficiente controle estomático (REYNOLDS, 1965), 

o que pode condicionar seu frequente aparecimento em matas 

ciliares (McCLINTOC, 1982), a despeito de seu aspecto 

xeromorfo. 
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Tabela 13. Compara~ão entre médias de Umidade% (base matéria 

seca) da parte aérea de diferentes espécies em 

cada nivel de sombra. Dados transformados em y = 
x%/100. Espécies: Amburana cearensis(l); Zeyhera 

tuberculosa (2); Tabebuia ayellanedae (3) e 

Erythrina speciosa (4). Valores de um mesmo nivel 

. de sombra seguidos pela mesma letra não diferem 

entre si ao nivel de 5% de probabilidade. 

Nivel 
de 1 2 

Sombra Espécie Umidade U% 

0% 4 2,1725 a 471,97 
2 1,4713 b 216,47 
1 1,4646 b 214,50 
3 1,3199 b 171,61 

41% 4 2,2648 a 512,93 
2 1,5239 b 232,23 
1 1,4942 b 223,26 
3 1,2561 c 157,78 

68% 4 2,2823 a 520,89 
2 1,6131 b 260,02 
1 1,5174 b 230,25 
3 1,1868 c 140,85 

82% 4 2,2985 a 528,31 
2 1,7353 b 301,13 
1 1,5152 c 229,58 
3 1,1261 d 1268,10 

1 
Médias transformadas. 

2 
Médias originais. 
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5.4. Conteúdo de clorofila nas folhas é seu espectro de 

absor<;ão 

5.4.1. Análises quantitativas 

As determina<;ões quantitativas de clorofila 

por unidade de peso fresco de folhas revelam que, em uma 

análise global entre os niveis de sombra, o sombreamento 

provocou um aumento na concentra<;ão de clorofila a e h, e 

uma leve tendência de diminui<;ão da razão clorofila a/b, ao 

se considerar todas as espécies conjuntamente, conforme se 

observa pela Tabela 14 abaixo. 

Tabela 14. Compara<;ão entre as médias de concentra<;ão de 

clorofila a e h (mg/g peso fresco) e razão de 

clorofila a/b de diferentes niveis de 

sombreamento. A - 0% B - 41% ; C - 68% e D -

82%. Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem estatisticamente entre si ao nivel de 5% 

de probabilidade pelo Teste Duncan. 

Clorofila a Clorofila b Razão a/b 

Nivel Nivel Nivel 
de de de 

Sombra Médias Sombra Médias Sombra Médias 

D 1,977 a D 0,979 a C 2,416 a 

C 1,685 b C 0,773 b B 2,374 a 

B 1,211 c B 0,525 c A 2,316 ab 

A 1,003 d A 0,435 c D 2,089 b 
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Um sombreamento de 41% ~oi su~iciente para 

alterar a concentra~ão de clorofila a. nas folhas, enquanto a 

clorofila h mudou somente com sombreamento de 68% ou mais. 

Isto confirma uma maior sensibilidade da clorofila a. à 

intensidade luminosa do que da clorofila h. e deve 

relacionar-se à instabilidade maior do complexo P-700 

clorofila a-proteina em rela~ão ã luz, de acordo com 

THORNBER (1975). Além de maior desenvolvimento de "grana" e 

lamelas. do estroma nos cloroplastos, e condi~ões mais 

favoráveis para a sintese dos complexos clorofila-proteina. 

Provavelmente niveis mais extremos de sombra predomine o 

complexo clorofila a/b-proteina, por ser este mais plástico 

em rela~ão â luz, fazendo então baixar a razão clorofila 

a/b. 

Ao examinarmos as respostas das diferentes 

espécies ao sombreamento mostradas nas Tabelas 15 e 16. com 

rela~ão ã clorofila a, b e total, verificamos que o padrão é 

parecido e concorda com os resultados encontrados na 

literatura (SHIRLEY. 1929; BJORKMAN & HOLMGREN. 1963; INOUE. 

1978; ABRAMS, 1987; LEE, 1988) para valores expressos com 

base no peso fresco de tecido foliar. As análises de 

correla~ão entre concentra~ão de clorofila e nivel de sombra 

são mostradas na Tabela 15, e os testes de compara~ão de 

médias entre as espécies em cada nivel de sombra, na Tabela 

16. Para todas as espécies houve uma correla~ão positiva 
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entre concentrac:;:ão de clorofila e nivel de sombreamento, 

conforme se observa pela Tabela 15. 

Tabela 15. Análises de correlação linear simples (Pearson) 

entre clorofila foliar e nivel de sombreamento. 

Nível Clorofo Cloro f o Clorofo de a b Total sombra 

r 2 0,84678 
Clorofoa P,.F 0,0001 

N 26 
11] r 2 0,85816 0,92091 .... Clorofob P>F 0,0001 . o,oom cn 
~ N 26 26 QI 
~ 

r 2 0,62501 0,78395 0,73836 «I 
QI Cloro f o P>F 0,0006 0,0001 0,0001 "tJ 

Total N o 26 26 26 
fi(! 

r 2 0,74288 -0,65564 -0,84285 -0,84285 
Razão P,F 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 
a:b N 26 26 26 26 

r 2 0,78022 
Clorof.a P>F 0,001 

N 36 
111 

r 2 0,78124 0,97419 III 
o C1orofob P;:.F 0,0001 0,0001 .-4 
:s N 36 36 -o 
~ 

r 2 0,75425 0,98955 0,98604 QI 

:s Clorof. P>F 0,0001 0,0001 0,001 
+' Total N 36 36 36 . 

r 2 0,28287 -0,41332 -0,56965 -0,53229 ~I 
Razão P,>F 0,0946 0,0122 0,0003 0,0008 
a:b N 36 36 36 36 
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Tabela 15. Análises de correla~ão linear simples (Pearson) 

entre clorofila foliar e nivel de sombreamento 

(Continua~ão) . 

r Z 0,85384 
Clorof.a P?F 0,0001 

N 35 
Q) 

r 2 0,65208 0,77735 cU 
'ti C1orof.b P,.F 0,001 0,0001 Q) 
s:: N 35 35 
cU 
r-l 

r 2 0,81559 0,97192 -0,87514 r-l 
Gl C1ornf. P)F 0,0001 . 0,0001 0,0001 > 
cU 'rota1 N 35 35 35 . 

r 2 0,16004 0,14845 -0,47786· -0,01978 
E-tl 

Razão P)F 0,3584 0,3947 0,0037 0,9102 
a:b N 35 35 35 35 

r 2 0,69020 
Clorof.a P,.F 0,0001 

N 36 

I 
r 2 0,77255 0,93110 

Clorof.b P'l>F 0,0001 0,0001 
N 36 36 

r 2 0,74054 0,98363 0,97558 
C1orof. P"F 0,009 0,0001 0,0001 
'rota1 N 36 ·36 36 . 

~I r 2 0,79790 -0,79617 -0,92320 -0,85703 
Razão P,.F 0,0001 0,0001 0,0001" 0,0001 
a:b N 36 36 36 36 

1 2 3 
Amburana cearensis; Zeyhera tuberculosa; Tabebuia 

.4. 
ayellanedae; Erythrina speciosa 
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Em todas as espécies a clorofila h se 

correlacionou melhor com o nivel de sombreamento do que a 

clorofila ª (a não ser para ~ ayellanedae), provavelmente 

porque a clorofila ~ está presente nos dois tipos de 

complexo, que variam diferentemente em relação à luz 

(THORNBER, 1975) e também p~r situar-se tanto nos "grana" 

quanto nas lamelas dos cloroplastos (HALL & RAO 1980), 

enquanto a clorofila h situa-se apenas em um dos complexos e 

somente nos "grana", o que faz com que sua-resposta seja 

mais definida. Provavelmente no caso de L.. ayellanedae, esta 

espécie tenha pouca capacidade de aumentar o desenvolvimento 

de "grana" à sombra (TSEL·NIKER. 1976), o que lhe confere 

uma correlação mais fraca para a clorofila h. Para esta 

espécie a correlação entre a clorofila ~ e h também foi mais 

fraca do que nas demais, bem como a contribuição relativa da 

clorofila h para a clorofila total, conforme se verifica 

pela Tabela 15. 

A razão clorofila a/b correlacionou-se com_ o 

nível de sombra de maneira significativa apenas Iara as 

espécies ~ cearensis e ~ speciosa, em ambas 

negativamente. Nas outras espécies não houve correlação 

significativa. Em ~ cearensis e ~ speciosa houve uma 

correlação mais alta da razão a/b com a clorofila h do que 

com a clorofila ~. Como a clorofila h se degrada mais 

dificilmente, pode-se explicar o seu aumento relativo em 

relação à clorofila a. Da mesma forma, um aumento 
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em uma mesma propor~ão das clorofilas a e h 

a razão entre elas não se alterasse com o 

para ~ tuberculosa. No caso de ~ 

ayellanedae, as rela~ões não são bem claras, pois a razão 

clorofila a/b mostrou correla~ão significativa apenas com a 

concentra~ão de clorofila h, ao contrário das outras 

espécies. Isto pode indicar que um outro fator morfológico 

e não bioquimico atue na determinação desta razão nos 

diferentes niveis de sombra, provavelmente ligado à 

estrutura interna dos cloroplastos. Para à- cearensis e ~ 

speciosa, uma maior proporção de clorofila h em relação à 

clorofila a pode ser vantajosa em condi~ões de sombra, já 

que a clorofila h permite uma maior eficiência de absorção 

da luz menos intensa (WHATLEY & WHATLEY, 1982), e uma 

ampliação do espectro de ação da fotossintese (MITCHELL, 

1979). 

Ao compararmos as diferentes espécies dentro 

de um mesmo nivel de sombra quanto à sua concentração de 

clorofila total, verificamos que em todos os niveis de 

sombra Erythrina speciosa apresentou valores mais elevados 

que nas demais espécies, sendo igualada por ~ ayellanedae 

apenas sob 82% de sombra, conforme a Tabela 16. Zeyhera 

tuberculosa, por outro lado, foi a espécie com o menor 

concentração total de clorofila em todos os niveis, sendo ~ 

ayellanedae e ~ cearensis intermediárias. Estas diferenças 

podem ser importantes sob baixas intensidades luminosas, 
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acima de 41% de sombra, pois nestas condi~ões a taxa de 

fotossintese é proporcional à concentração de clorofila 

(GABRIELSEN, 1948). Portanto, sob condições de sombra. ~ 

speciosa e T. avellanedaeteriam condi~ões de atingir taxas 

de fotossintese mais altas do que as demais. por 

apresentarem fotossistemas maiores e mais numerosos; é o que 

indicam suas altas taxas de crescimento. mesmo à 

sombra sendo superiores às das outras espécies. 

A alta concentração de clorofila nas folhas 

de ~ speciosa pode estar ligada a um maior teor de 

nitrogênio. decorrente da capacidade de fixação simbiótica 

deste elemento que a espécie apresenta. Esta espécie se 

beneficia ainda por apresentar uma razão clorofila a:b mais 

alta à plena luz, mas com capacidade de diminui-la em 

condições de sombra, de modo a manter um balanço mais 

favorável entre pigmentos "antena" e receptadores dos centro 

de reação; assim ela pode aproveitar de maneira eficiente 

tanto luz plena quanto intensidades menores de luz. 

Entretanto, como esta espécie é desfavorecida em termos de 

crescimento sob condições de sombra, podemos supor que 

nesta situação algum outro mecanismo possa estar 

interagindo, principalmente na etapa bioquimica da 

fotossintese, ou que algum outro processo de distribuição ou 

de duração do per iodo de assimilação esteja operando de 

maneira desfavorável. Além disso, de acordo co GABRIELSEN 

(1948), o efeito da concentração da clorofila sobre as taxas 

fotossintéticas só são sensiveis se a concentração inicial 
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for baixa e estiver abaixo do ótimo. 

Tabela 16. Comparação entre as médias de clorofila total e 

razão clorofila a/b em folhas de AmburaDa 

cearensis (1); Zeyhera tuberculosa (2); Tabebuia 

ayellanedae (3) e Erythrina speciosa (4) em 

diferentes niveis de sombreamento. 

1 
Nivel 

de Clorofila total (a+b) Razão 
Sombra mg/g peso fresco a/b 

Espécies Médias Espécies Médias 

0% 4 2,321 a 4 2,794 a 
3 1,320 b 2 2,492 a 
2 0,860 c 3 1,663 b 

41% 4 2,96 a 1 3,00 a 
3 1,828 b 4 2,573 b 
1 1,369 bc 2 2,179 c 
2 1,063 c 3 1,815 d 

68% 4 4,397 a 3 2,800 a 
3 2,474 b 2 2,854 a 
1 2,171 bc 1 2,192 a 
2 1,666 c 4 2,018 a 

91% 4 4,061 a 2 2,277 a 
3 3,667 a 1 2,126 a 
1 2,715 b 4 2,00 a 
2 2,351 b 3 1,954 a 

1 - As médias da espécie (1) no nivel de sombra de 0% não 

foram consideradas pela impossibilidade de análise. 
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Assim, apesar das folhas de L cearensis e 

L tuberculosa apresentarem sempre uma menor concentração de 

clorofila, o efeito do aumento desta provocado pela sombra 

pode estar sendo mais decisivo para as taxas de fotossíntese 

e consequentemente para o seu crescimento. Neste caso ~ 

cearensis se beneficia também da capacidade de manter um 

balanço mais favorável entre clorofila a e h. 

Em resumo podemos considerar que ~ speciosa 

e L avellanedae podem absorver luz de maneira eficiente 

sob um amplo espectro de intensidades luminosas, e assim 

manter altas taxas de fotossíntese desde que não haja 

limitações bioquímicas. Entretanto, ~ cearensis e ~ 

tuberculosa se beneficiam mais do aumento da concentração 

inicial pelo efeito. do sombreamento do que as duas 

primeiras, podendo assim conseguir uma maior variação na sua 

capacidade fotossintética (maior eficiência quãntica, 

segundo GABRIELSEN, 1948) em condicões de sombra do que as 

demais, por apresentar à plena luz concentracões muito 

menores e provavelmente abaixo do ótimo. 

5.4.2. Espectros de absorção 

o espectro de absorção de luz da clorofila 

extraída em acetona a 80%, para as quatro espécies e nos 

diferentes níveis de sombreamento é mostrado nas Figuras 16 

e 17 a seguir. 
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clorofila 

extraida em acetona 80% de folhas de Amburana 

cearensis (1) e Zeyhera tuberculosa (2). 
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Em todas as espécies a capacidade de 

absor~ão de luz nos diversos comprimentos de onda do 

espectro aumentou consideravelmente com o aumento do grau de 

sombreamento. O aumento mais sensivel ocorreu nas regiões 

dos picos, ou seja, nos comprimentos de ondas onde a 

absor~ão é máxima. De uma maneira geral, os comprimentos 

correspondentes aos picos de absorção não mudaram entre os 

nivels de sombra, embora a quantidade de luz absorvida 

nestes pontos tenha se alterado. 

A mudança nas absorbâncias em cada 

comprimento de onda é reflexo da concentração da solução, 

que por outro lado se relaciona com o conteúdo na folha. A 

proporção relativa entre os diversos pigmentos também influi 

na determinação do espectro, já que cada tipo de clorofila 

tem seu pico de absorção em comprimentos de onda distintos. 

Em A- cearensis, a região do pico sofreu um 

deslocamento na dire~ão da luz violeta, nos sombreamentos de 

41, 68 e 81%, em rela~ão ao pico observado à plena luz. 

Porém, deve-se considerar que a curva obtida para condições 

de plena luz deve ser examinada com ressalvas, uma vez que o 

extrato foi obtido de amostras de apenas duas plantas, por 

falta de material devido à alta mortalidade das mudas, ao 

contrário dos demais niveis, e que estas podem não 

representar a população real. Esta espécie, em comparação às 

outras, absorve uma maior quantidade de luz na faixa do azul 

e esta capacidade é consideravelmente ampliada em condições 
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e esta capacidade é consideravelmente ampliada em condioões 

de sombra mais profunda, como se observa pela Figura 16.1. 

Esta carcteristica pode ser correlacionada a 

uma maior proporção de clorofila h em rela~ão à clorofila a, 

o que deve ter ocasionado uma aumento da absorbância na 

faixa do amarelo-laranja (entre 570 e 610 nm) e vermelho 

próximo (entre 610 e 640 nm), ~jã que os dois picos de 

absorção da clorofila h aproximam-se mais destas regiões, ou 

seja, são mais "interiores" em rela~ão aos picos de 

clorofila a (HALL & RAO, 1980). O aumento da absorbância na 
. 

região do azul pode estar relacionado também à presen~a de 

carotenóides, cujos picos de absorção situam-se nesta região 

(MITCHELL, 1979), embora nas análises quantitativas estes 

pigmentos não tivessem sido estudados. Poderiamos considerar 

então que, em condições de sombra natural, esta espécie 

poderia adaptar seu aparelho fotossintético para absorver de 

maneira bastante eficiente a luz azul, que é abundante 

nestas condi~ões (SHIRLEY, 1929). Seu espectro de a~ão 

poderia tabém ser ampliado para aproveitar de maneira mais 

efetiva outras faixas de comprimento de onda, o que poderia 

de certa forma compensar a menor disponibilidade de luz 

vermelha. 

o espectro de ~ tuberculosa mostra que os 

picos de absor~ão não se alteraram de posi~ão. assim como no 

caso de ~ ayellanedae. o que era de se esperar pelo fato da 

razão clorofila a/b nestas condioões não ter se 
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correlacionado com o sombreamento. Mas na curva de 68% de 

sombra para ~ ayellanedae, nota-se um deslocamento do pico 

da região azul para a esquerda (Figura 17.3), o que coincide 

com uma razão clorofila a/b bem mais alta neste nivel de 

sombra em rela~ão aos demais (Tabela 16), fazendo com que o 

ponto de máxima absor~ão se aproxime mais do pico da 

clorofila a (HALL & RAO, 1980). 

das curvas 

espectrais 

aumento do 

absorbâncias 

Em ~ tuberculosa e ~ ayellanedae o formato 

de espectro é parecido, bem como as faixas 

onde a absorbância é mais incrementada com o 

sombreamento. O grau de diferencia~ão das 

das curvas de niveis de sombra extremos, pela 

Figura 17.3, é contudo menor em ~ avellanedae. Isto indica 

um menor efeito do aumento da concentra~ão de clorofila 

sobre a absorbância, por causa do teor inicial já ser alto. 

Destaca-se portanto a maior importância relativa do aumento 

do conteúdo de clorofila para ~ tuberculosa por causa de 

sua baixa concentra~ão inicial, levando a absorbâncias muito 

baixas em todo o espectro. O aumento do conteúdo de 

clorofila aumenta a eficiência de absor~ão em todos os 

comprimentos, mas principalmente nos picos e quase não tendo 

efeito na região de luz verde. 

Em ~ speciosa, apesar da concentra~ão de 

clorofila a pleno sol ser bastante alta em rela~ão às 

demais, a sua capacidade de·absorção com o aumento desta foi 

sensivelmente aumentada. As curvas interrompidas aos niveis 
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de 68 e 81% de sombra são devidas a valores perdidos. Uma 

maior absorbância na faixa do vermelho para a curva de 68% 

corresponde à maior concentração de clorofila total neste 

nivel em relação aos demais. Embora para esta espécie a 

razão clorofila a/b também tenha se alterado, o efeito desta 

alteração no espectro de absorção não pode ser delimitado 

com clareza pela falta de alguns dados justamente nas curvas 

correspondentes às modificaQões. 

De uma maneira geral poderiamos considerar 

então que as quatro espécies estudadas possuem a capacidade 

de alterar seus fotossistemas em termos de quantidade e 

composição relativa de pigmentos, de modo a proporcionar uma 

maior eficiência de absorQão de luz não só vermelha mas 

também de outras regiões do espectro, o que pode ser muito 

importante sob baixas intensidades luminosas e, 

principalmente, sob condições de sombra natural. Entretanto, 

a importância que estes resultados terão para a fotossintese 

dependerá ainda das propriedades óticas das folhas e da 

eficiência da etapa bioqu1mica da fotossintese, 

principalmente em termos de atividade enzimática. 

5.5. Estrutura morfológica das folhas 

5.5.1. Cortes transversais do limbo 

A espessura do parênquima paliçádico se 

correlacionou negativamente com o nivel de sombra em todas 

as espécies, assim como a espessura total, que apenas não 

mostrou correlação significativa com sombreamento para ~ 
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tuberculosa. Nesta última, embora a espessura total não 

tivesse variado, a proporção relativa de tecido 

fotossintetizante, ou seja, de parênquima paliçádico, 

diminuiu com o aumento do sombreamento, conforme a Tabela 

17. 

Em ~ cearensis a espessura do parênquima 

paliçãdico e a espessura total diminuiram com o aumento do 

nivel de sombra; entretanto, a proporção relativa entre a 

pali9ada e a espessura total da folha não se alterou, ao 

contrário de MEDRI & LLERAS (1980), que preconizam um maior 

desenvolvimento relativo de parênquima paliçádico em folhas 

de sol. A espessura da epiderme também não variou nesta 

espécie. 

apresentaram 

sombreamento. 

duas espécies 

plasticidade 

As folhas de ~ tuberculosa também 

pequena modifica9ão estrutural em relação ao 

e esta foi apenas no tecido paliçádico. Estas 

parecem, portanto, desenvolver uma menor 

morfológica das folhas pelo efeito da 

intensidade luminosa, ° que seria uma evidência de sua maior 

tolerância â sombra (GRIME, 1982). 

Tabela 17. Análises de correlação linear simples (Pearson) 

entre caracteristicas anatômicas de cortes 

transversais de folhas e nivel de sombreamento. 

Amburana cearensis (1); Zeyhera tuberculosa (2); 

Tabebuia ayellanedae (3) e Erythrina speciQsa 

(4). Dados originais transformados em ln(x). 
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1 2 3 4 
Espécie Ep Eep Et Razão 

Ep/Et 

2 
r ,.,0,39360 -0,05041 -0,67878 -0,05858 

1 P>F 0,0120 0,7574 n.s. 0,0001 0,7196 n.s. 
N 40 40 40 40 

2 
r -0,60744 0,17445 -0.27157 -0,61568 

2 P>F 0,0004 0,3565 n.s. 0,1466 n.s.0,0003 
N 30 30. 30 30 

2 
r -0,592~5 -0,44150 -0,61408 -0,42327 

3 P>F 0,0003 0,0101 0,0001 0,0141 
N 33 33 33 33 

2 
r -068225 -0,38669 -0,73547 -0,18334 

4 P>F 0,0001 0,0150 0,0001 0,2639 n.s. 
N 39 39 39 39 

1 2 
Espessura do parênquima paliçádico; Espessura da epiderme, 

3 4 
Espessura total; Razão entre parênquima paliçádico e 

espessura total. 

1- ayellanedae, por outro lado, apresenta um 

grau maior de diferenciação fenotipica das caracteristicas 

anatômicas em relação â sombra. tendo todas as suas 

variáveis uma correlação negativa com o sombreamento. Esta 

carateristica pode ser um indicativo de espécie 

"competitiva" (GRIME. 1977; 1982) ou "nômade" (TINOCO & 

VAZQUEZ-YANES, 1985). As folhas de K- speciQsa também 
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apresentaram um alto grau de diferencia~ãoJ sendo as que 

tiveram uma correla~ão mais alta entre nivel de sombra e 

espessura total e do parênquima paliçádico. Entretanto, a 

proporção relativa de parênquima paliçádico não se alterou, 

indicando um menor grau de diferencia~ão do mesófilo. 

As comparações entre espécies quanto à 

médias de caracteristicas anatômicas em cada nivel de 

sombreamento, realizadas através do desdobramento da análise 

conjunta de variância apresenta-se na Tabela 18. As médias 

apresentadas referem-se aos dados originais, embora as 

compara~ões tenham sido feitas entre médias transformadas em 

ln(x) . 

Através da ~abela 18 constatamos que a ~ 

speciosa destaca-se das demais espécies por apresentar 

valores mais altos de espessura de parênquima paliçádico e 

total, e maior proporção relativa de parênquima em todos os 

niveis de sombra. Estas caracteristicas, aliadas à sua alta 

concentração de clorofila total em todos os niveis de sombra 

(Tabela 16), são favoráveis para que possa ocorrer uma alta 

capacidade de absor~ão de luz pela folha, de acordo com 

GABRIELSEN (1948), THORNBER (1975) e TSEL'NIKER (1976). A 

maior espessura da epiderme verificada a pleno sol pode ser 

um mecanismo de proteção dos cloroplastos contra altas 

intensidades luminosas, e também para a diminuição da perda 

de água. Esta espécie, por outro lado, apresenta uma. menor 

capacidade de formar folhas de sombra tipicas; mesmo na 
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intensidade relativa de luz mais baixa experimentada, a 

espessura das folhas ainda é maior do que das folhas de sol 

de A. cearensis ~ ~ tuberculosa. A ausência de folhas de 

sombra pode ser responsável pela diminuição da eficiência 

quântica e aumento da resistência mesofilica à difusão de 

CO sob intensidades de luz menores, levando a uma 
2 

diminuição das taxas fotossintéticas. e consequentemente, do 

crescimento. 

Em outro extremo destaca-se ~ tuberculQsa, 

apresentando menores médias para espessura de parênquima 

paliçâdico e espessura total. Nesta espécie a proporção 

relativa de parênquima pallçâdico também é menor nos nivels 

de maior sombreamento. Associadas a uma baixa concentraoão 

de clorofila em todos os niveis, estas caracteristicas 

denotam uma capacidade limitada de absorção de luz pelas 

folhas da espécie, o que pode estar ligado também às suas 

taxas de crescimento relativamente lentas. As folhas de ~ 

tuberculosa apresentam então caracteristicas que favorecem 

mais a transmissão do que a absorção.de luz. Esta limitada 

capacidade absortiva pode ser um dos fatores que determinam 

um maior sucesso competitivo da espécie sob condições 

naturais em áreas abertas ou em clareiras, apesar de no 

presente ensaio experimental ela ter apresentado um 

crescimento igualmente satisfatório em todos os niveis de 

sombra, em relação aos parâmetros estudados. 
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Tabela 18. Compara~ão entre médias de características 

anatômicas de cortes transversais de folhas em 

diversos niveis de sombreamento (Duncan) . 

Amburana cearensis (1); Zeyhera tuberculosa (2); 

Tabebuia ayellanedae (3); Erythrina speciosa (4). 

Médias de um mesmo nivel de sombra seguidas de 

letras iguais não diferem entre si ao nível de 5% 

de probabilidade. 

livel de Espessura do Espessura Espessura Ruao 
sOlbra Parel1Q.uila da Total Ip/lt 

Paliçadieo Ipiderle 
(Ip) (Iep) (It) 

Ispeeie !edia Ispeeie Media Ispeeie !edia Ispeele !edia 

4 10%,27 a 4 25,43 a 4 220,21 a 4 O,tS a 
OI 3 12,89 b 3 20,37 b 3 112,22 b 2 0,42 a 

1 61,31 b. 2 18,11 b 1 154,30 b 3 0,40 ab 
2 51,18 e 1 17,24 b 2 105,93 e 1 0,49 b 

4 90,02 a 1 21,43 a 4 183,26 a 4 0,49 a 
411 3 65,83 b 3 20,01 ab 3 151,40 b 3 0,42 ab 

1 51,16 e 4 18,13 ab 1 135,06 e 2 0,38 b 
2 31,15 d 2 16,43 b 2 85,16 d 1 0,44 b 

4 81,04 a 2 23,06 a 4 166,98 a 4 0,49 a 
68% 3 55,92 b 4 19,38 a 3 145,90 b 3 0,38 b 

1 43,82 e 1 11,31 ab 1 111,66 c 1 0,39 b 
2 39,96 e 3 16,63 b 2 102,13 e 2 0,39 b 

4 13,48 a 4 20,55 a 4 155,70 a 4 0,41 a 
821 3 48,12 b 2 18,99 a 3 128,19 b 1 0,38 b 

1 42,82 b 1 18,27 a 1 106,12 e 3 0,40 b 
2 34,61 e 3 16,41 a 2 91,55 e % 0,38 b 
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As caracteristicas das folhas de 

ayellanedae aproximam-se mais de ~ speciosa, indicando 

também uma situação favorável a uma absorção de luz mais 

eficiente. Além disso, esta espécie possui uma maior 

capacidade de formar folhas de sombra e de sol tipicas, 

inclusive aumentando a proporção entre parênquima paliçádico 

e espessura total, o que lhe confere llma caráter de maior 

plasticidade, tipico de espécies intermediárias quanto ao 

seu grau de tolerância ã sombra. 

Com relação a ~ cearensis. a pequena 

espessura de suas folhas em todos os niveis de sombra. 

aliada a um limitado grau de resposta à intensidade lumino.sa 

e à falta de capacidade para aumentar sua proporção relativa 

de parênquima paliçádico, sugere situação desfavorável a uma 

maior absorção de luz. A capacidade de formação de folhas de 

601 e de sombra tipicas é limitada, uma vez que elas se 

assemelham mais a folhas de sombra mesmo à plena luz. 

Entretanto. o aumento na concentração de clorofila sob 

sombra pode favorecer a absor~ão, compensando a menor 

espessura. Além disso, uma menor resistência à difusão de 

CO, associada 
2 

pali~ádico pode 

a uma 

estar 

menor 

também 

espessura de parênquima 

relacionada . a uma maior 

eficiência quântica das folhas de plantas sombreadas, e ao 

melhor desempenho geral da espécie em condições de sombra. 



5.5.2. Ep1d@rm@ tol1Ar 

O aspecto geral da epiderme foliar 

espécies estudadas nos diversos niveis de sombreamento 

ser observado através das Figuras 18, 19. 20 e il 

cI 
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das 

pode 

Figura 18. Epiderme foliar de Amburana cearensis em diversos 

niveis de sombra. A, B, C e D - Face abaxial a O, 

41. 68 e 82% de sombra; a e d - face adaxial a O 

e 82% de sombra. Aumento de 400x. 
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Figura 19. Epiderme foliar de Zeyhera tuberculosa em 

diversos niveis de sombra. A, B, C e D - face 

abaxial a O, 41, 68 e 82% de sombra; a e d 

face adaxial a O e 82% de sombra. Aumento de 

400x. 



Figura 20. Epiderme 

abaxial. 

foliar 

A - 0%; 

166 

de Tabebuia ayellanedae, face 

B - 41%; C - 68% e D - 82% de 

sombra. Aumento de 400x. 
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Figura,21. Epiderme foliar de Erythrina speciosa em diversos 

n1veis de sombra. A. B. C e D - face abaxial a O, 

41. 68 e 82% de sombra; a - face adaxial. 0% de 

sombra. Aumento de 400x. 
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A . epiderme da face abaxial (inferior) das 

folhas de A. cearensis apresenta Células irregulares, cujo 

tamanho e grau de sinuosidade das paredes tendem a aumentar 

com a eleva~ão do grau de sombreamento. Os estômatos são do 

tipo anomocitico, sem células subsidiárias. Na face adaxial 

os estômatos são praticamente ausentes. As células 

epidérmicas da face abaxial são mais regulares quanto à sua 

forma, e também tendem a diminuir de tamanho e aumentar o 

grau de sinuosidade das paredes, conforme a Figura 18. 

Em ~ ayellanedae a epiderme abaxial 

apresenta caracteristicas muito semelhantes às da espécie 

anterior, tanto em termos de forma e tamanho de células 

quanto em tipo de estômatos, conforme Figura 20. A face 

adaxial apresenta o mesmo padrão de células epidérmicas que 

a abaxial. mas os estômatos estão praticamente ausentes. Na 

face adaxial não ocorrem também diferencia~ões nas células 

epidérmicas em relação aos diferentes niveis de sombra. 

A epiderme foliar de L tuberculosa é a que 

apresenta um maior grau de diferencia~ão entre os niveis de 

sombra. conforme Figura 19. A face abaxial apresenta células 

bastante alongadas e iregulares à plena luz, que vão 

diminuindo de tamanho e aumentando a sinuosidade das paredes 

à medida que o sombreamento aumenta. Os estômatos são do 

tipo anomocitico e também estão praticamente ausentes na 

face superior. A epiderme superior possui células de formato 

mais regular e menores, e praticamente não ocorrem mudan~as 
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em decorrência do sombreamento. 

As células da epiderme abaxial de 

speciosa tendem a aumentar levemente de tamanho com o 

sombreamento, mas suas paredes praticamente não mudam 

quanto à sinuosidade, conforme a Figura 21. Os estômatos 

estão presentes nas duas faces, sendo mais numerosos na 

inferior e do tipo paracitico (com células subsidiárias 

envolvendo-os paralelamente ao seu eixo longitudinal). A 

epiderme da face adaxial praticamente não muda nos diversos 

niveis de sombra, a não ser pelo número de estômatos. 

o aumento do tamanho das células epidérmicas 

da face abaxial em ~ cearensis. ~ ayellanedae e ~ 

speciosa parece estar' ligado ao aumento da área foliar com o 

nivel de sombra. A sinuosidade das paredes, de acordo com 

MEDRI & LLERAS (1982), parece mesmo relacionar-se à 

necessidade de maior ligação entre as células, como forma de 

proteção mecânica em folhas com menor quantidade de tecido 

de sustentação, e portanto maie flexiveis. Esta 

caracteristica é bastante evidente em ~ tuberculosa. 

A frequência estomática, expressa em número 

de estômatos por mm2 de 6uperficie foliar, apresentou uma 
, , 

correlação linear negativa com o nivel de sombra, para todas 

as espécies, na epiderme abaxial. A epiderme adaxial de ~ 

speciosa apresentou também uma correlação negativa entre 

frequência estomática e nivel de sombra, embora mais fraca, 
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conforme se observa pela Tabela 19. Estes resultados 

concordam com aqueles obtidos por BJORKMAN & HOLMGREN (1963) 

e ASHTON & TORNER (1979). 

Tabela 19. Análise de correlação linear simples (Pearson) 

entre frequência estomática (número de estômatos 

/mm2) e nivel de sombra para Amburana cearensis 

( 1) ; Zeyhera tuberculosa (2); Tabebuia 

ayellanedae (3) e Erythrina speciosa (4). 

Epiderme Epiderme 
Espécie Inferior Superior 

2 
r -0,73235 

1 P>F 0.0001 
N 69 

2 
r -0,6250 

2 P>F 0,0001 
N 80 

2 
r -0,62819 

3 P>F 0.0001 
N 79 

'2 
4 r -0,71206 -0,67532 

P>F 0.0001 0,0001 
N 74 77 

o aumento da frequência estomática pode 

influir na condutividade de CO para o interior d~ folha, 
2 

segundo BOARDMAN (1977). Logo, uma maior frequência 
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estomática a pleno sol pode estar ligada a uma maior difusão 

de CO para os sitios de carboxilação. o que, associado à 
} 

alta absorbância de luz pela folha, pode condicionar maiores 

taxas fotossintéticas, se as condições forem favoráveis. 

A 'comparação entre frequências estomáticas 

médias da epiderme inferior das diferentes espécies em cada 

nivel de sombra é resumida na Tabela 20. 

Em todos os niveis de sombra. ~ tuberculosa 

apresentou uma maior frequência estomática que as demais, 

sendo esta equiparada pela ~ speciosa nos niveis de O e 68% 

de sombra. Esta caracteristica pode ser extremamente 

favorável por possibilitar, além de uma maior condutância de 

C02, também um controle mais eficiente de perdas d'água. 

Contudo. K- speciosa, possuindo estômatos também na epiderme 

superior, pode estar sujeita a maiores déficits hidricos, já 

que o controle estomático da face adaxial geralmente é menor 

que na face abaxial. Soma-se a isto o alto conteúdo de água 
; 

na parte aérea desta espécie, que, conforme já discutido, 

pode levar a um controle estomãtico menos eficiente. 

A menor frequência estomática de 

avellanedae e ~ cearensis em todos os niveis pode ser um 

indicativo de sua menor adaptabilidade a altas intensidades 

luminosas. A derrubada de folhas durante o inverno (estação 

seca) e a alta mortalidade de mudas a pleno sol podem estar 

ligadas a um menor controle estomático em ~ ceareosis 
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Tabela 20. Compara~ão entre médias de frequência estomática 

Nivel 
de 

(número de estômatos/mm2) da epiderme inferior de 

folhas de Amburana cearensis (1); Zeyhera 

tuberculosa (2); Tabebuia avellanedae (3) e 

Erythrina speciosa (4) em diferentes niveis de 

sombra. Médias em um mesmo nivel de sombra 

seguidas por letras iguais não diferem entre si 

ao nivel de 5% de propabilidade. Valores 

transformados em ln( x/l00 ). 

Sombra Espécies 
Médias 

Transformadas 
Médias 

Originais 

0% 2 0,5116 a 278,21 
4 0,5086 a 276,65 
3 0,4450 b 243,52 
1 0,4382 b 240,22 

42% 2 0,4768 a 259,50 
4 0,4382 b 240,22 
1 0,3853 c 216,11 
3 0,3833 c 215,24 

68% 2 0,4382 a 240,22 
4 0,4025 a 223,67 
3 0,3160 b 188,14 
1 0,3017 b 182,83 

82% 2 0,3942 a 219,99 
4 0,3160 b 188,14 
3 0,3160 b 188,14 
1 0,2465 c 163,72 
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5.6. Considerações Finais 

condições 

não apenas 

nitidamente 

A cerejeira, Amburana_ cearensis, 

do experimento, demonstrou ser uma espécie 

possui a capacidade de tolerar a sombra, 

é favorecida por ela, pelo menos durante 
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nas 

que 

mas 

sua 

fase inicial de crescimento, 

se adaptar às condições 

satifatória. 

inclusive não sendo capaz de 

de plena luz de maneira 

Poderiamos supor, então, que em condições 

naturais. ela apresentaria melhores chances de regeneração 

sob a cobertura da mata. tolerando inclusive intensidades 

luminosas bastante reduzidas. em decorrência de um dossel 

fechado. Por· outro lado, é citada a sua ocorrência em uma 

grande variedade de habitats. como caatinga e agreste, na 

região nordeste (DUCKE, 1959), matas higrófilas e matas 

mesófilas (RIZZINI, 1971) desde o nordeste até o sudeste e 

centro-sul. Em plantas ocorrendo em ambientes mais secos, 

são descritas caracteristicas de xeromorfismo, 

principalmente nas folhas (BARBOSA, 1983), que são 

contrastantes com os resultados obtidos no presente 

experimento. Outros resultados indicam ainda uma melhor 

adaptação de plântulas desta espécie às condições de pleno 

sol (LUZ et alii, 1985). Diante de observações tão 

discrepantes, poderiamos sugerir a existência de diferentes 

ecótipos, adaptados a situações tão diversas quanto a 
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caatinga e o sub-bosque florestal. Através de uma 

diferenciação genética em maior ou menor grau, a amplitude 

fenotlpica teria sido restringida, mas levando a espécie a 

adaptar-se a condições ambientais mais especificas. 

Os padrões de resposta de Amburana cearensis 

ao sombreamento permitem considerá-la como pertinente aos 

estâgios finais de sucessão secundária, sendo adaptada a se 

regenerar e crescer, embora lentamente, sob o dossel 

florestal. Assim sendo, a produção de mudas desta espécie 

deve requerer um sombreamento de médio a forte, para que se 

obtenha uma boa sobrevivência e vigor geral. Poderiamos 

supor também que ~ cearensis não é adequada para sistemas 

de regeneração artificial a céu aberto, devendo ser 

plantada sob cobertura ou em consórcio com outras espécies 

mais heliófilas. E uma espécie que apresenta um bom 

potencial para plantios de enriquecimento em matas, já que 

responde favoravelmente ao sombreamento. 

E necessário, entretanto, um maior número de 

evidências para se ter informações mais conclusivas a este 

respeito. Estudos de regeneração natural da espécie em 

diversos ambientes fazem-se necessários, além de pesquisas 

ecofisiológicas mais aprofundadas, para que seu 

comportamento em relação à luz possa ser relacionado de 

maneira mais concreta à sua estratégia de ciclo vital e 
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sob diversas situa~ões úteis para a definição de sistemas 

silviculturais adequados. 

O ipê-felpudo, Zevhera tuberculQsa, nas 

condi~ões experimentais, confirmou sua capacidade de 

adaptar-se a uma grande diversidade de habitats, crescendo 

igualmente bem em todos eles, conforme já relatada por LUZ 

& FERREIRA (1985), pela sua capacidade de aclimata~ão a uma 

ampla faixa de intensidades luminosas sem sofrer prejuizos 

no seu crescimento. Comporta-se como uma espécie de 

caracterlsticas sucessionais intermediãrias, sendo capaz de 

se regenerar tanto sob o dossel da mata quanto em ãreas 

abertas. Portanto, ela se prestaria a plantios a céu aberto 

e sob cobertura, podendo inclusive ser usada em 

enriquecimentos de mata ou ainda em consórcios com outras 

espécies mais tolerantes, a fim de tutorã-las. 

Para a produção de mudas desta espécie, deve

se considerar a finalidade a que estas se prestarão. Para 

plantios sob cobertur~ ou de enriquecimento, as mudas 

produzidas sob um grau de sombreamento moderado apresentarão 

melhores condições de se desenvolver, por terem maior ãrea 

foliar e assim serem capazes de aumentar a . eficiência de 

capta~ão e transformação de energia luminosa. A niveis de 

sombra muito altos, entretanto, esta espécie tende a 

aumentar muito a proporção de âgua nos tecidos, o que mostra 

uma eficiência relativamente menor de fixação de carbano e 

um "'esforço" de buscar mais luz, caracteristicas de plantas 
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competitivas ou nômades. Já para plantios a céu aberto as 

mudas produzidas a plena luz serão mai~ adequadas, por 

apresentarem um maior diâmetro·de colo, e provavelmente um 

sistema radicular melhor desenvolvido, além de poderem 

contar com maior frequência estomática e menor conteúdo de 

água, o que as possibilita ter um m,elhor controle das perdas 

transpiratórias. 

Deve-se ressaltar também que esta espécie, 

·potencial pela sua plasticidade, apresenta grande 

silvicultural e para programas de melhoramento, 

alvo de programas de sele~ão de genótipos com 

altas de crescimento, e que estejam melhor 

determinados sistemas de regenera~ão. 

podendo ser 

taxas mais 

adaptados a 

o ipê-roxo, Tabebuia ayel1anedae, nas 

condi~ões do experimento, mostrou uma plasticidade 

morfológica bastante grande em resposta ao sombreamento, 

caracteristica de espécies nômades, de acordo com o conceito 

de TINOCO & VAZQUEZ-YANES, 1985. 

Esta espécie possui um crescimento 

satisfatório a pleno sol, mas é capaz de uma rápida 

acelera~ão nas suas taxas, quando exposta a um grau de 

sombreamento de até 68%, atingindo maiores alturas. 

diâmetros e área foliar sob sombreamento de moderado a 

forte, bem como o peso seco da parte aérea. Tais 

caracteristicas mostram que a espécie possui uma estratégia 

de aloca~ão rápida de assimilados para a parte aérea quando 

sombreada, o que lhe permite vencer a vegeta~ão concorrente 
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e expor de maneira mais favorável sua superficie 

fotossintetizante à luz. Em condições naturais esta 

espécie se beneficiaria de clareiras pequenas no dossel. 

Portanto, ~ ayellanedae se presta melhor a 

plantios sob cobertura e plantios de enriquecimento, 

condições em que pode atingir taxas de crescimento bastante 

altas, ao contrário das que tem sido registradas para a 

espécie (CARVALHO, 1982). Em condições de sombra moderada, 

~ ayellanedae destaca-se pelo seu crescimento inicial 

bastante rápido, além de desenvolver uma melhor forma e 

vigor geral. 

Para a produção de mudas desta espécie, o 

sombreamento mostra-se bastante favorável, conseguindo-se 

mudas de melhor qualidade, considerando-se sua parte aérea. 

Como dificilmente um desequilibrio muito grande entre parte 

aérea e sistema radicular ocorre, podemos considerar que as 

mudas produzidas sob sombra terão melhores chances de 

sucesso mesmo à pleno sol, já que suas folhas apresentam 

grande capacidade de aclimataoão ao sol. Estas podem variar 

tanto a espessura da epiderme e total quanto a proporção de 

parênquima paliçádico em função da intensidade luminosa, e 

mesmo as folhas de sombra já completamente diferenciadas 

apresentam caracteristicas que as possibilitam adaptar-se a 

altas luminosidades, pela sua maior espessura em relaoão às 

de L cearensis e z..... tuberculosa. 

As plantas de Erythrina speciosa, mostraram-se 

~ 

I 
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bastante intolerantes à sombra, em sua fase inicial de 

crescimento, em rela~ão aos parâmetros estudados. E capaz de 

sobreviver à sombra neste estádio inicial, mas sofre uma 

diminui~ão do crescimento em diâmetro, que deve refletir em 

um sistema radicular menos desenvolvido, e também diminuição 

da matéria seca da parte aérea. O aumento da área foliar 

reflete uma tentativa de aumentar a sua superficie 

fotossintetizante, mas que não chega a compensar a 

diminui~ão da assimilação liquida por unidade,de área, como 

ocorrera nas demais espécies. Esta espécie, pelas suas 

caracteristicas de alta dormência das sementes, taxas de 

crescimento bastante altas a pleno sol, alta proporção de 

água nos tecidos, com folhas espessas e densamente providas 

de estômatos, além de uma alta razão clorofila a/b a pleno 

sol, indicam que ela está adaptada a crescer em ambientes 

abertos, sendo caracteristica de estádios iniciais da 

sucessão e aproximando-se de plantas pioneiras. A estas 

evidências soma-se a capacidade de' formar um sistema 

radicular bastante denso, vigoroso, com raizes pivotantes 

bem desenvolvidas e abundantes nódulos de rizobactérias, que 

pode torná-la mais eficiente no suprimento de água e 

nutrientes para a parte aérea, e mais adaptada a áreas 

alteradas. 

Esta espécie é, portanto, adequada para 

plantios a céu aberto, em áreas degradadas e em consórcios 

agroflorestais. Seu rápido crescimento e alta taxa de 

renovacão de folhas fazem com que o solo fique rapidamente 
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coberto, e que, pela grande qu.antidade de folhas derru.badas, 

a camada orgânica possa se restabelecer. Pode inclusive ser 

associada a espécies tolerantes e de crescimento mais lento, 

como é o caso da ~ cearensis. 

A produ~ão de mudas de melhor qualidade deve 

ser feita a pleno sol, que corresponde às condi~ões onde a 

espécie atinge seu mais pleno desenvolvimento, desde que a 

água não seja limitante. 

Resta ainda considerar que, como já foi 

salientado, são necessários estudos de sobrevivência das 

mudas no campo sob diferentes situa~ões, para que 

recomenda~ões mais seguras possam ser feitas. 
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6 •.. CONCLUSOES 

Diante de resultados obtidos, podemos 

concluir que, nas condicões do experimento: 

a. Amburana cearensis comportou-se tipicamente como uma 

espécie tolerante à sombra no estádio inicial de. seu 

desenvolvimento, apresentando baixa sobrevivência à 

pleno sol e sendo favorecida por niveis de sombreamento 

acima de 68%. 

b. Zeyhera tuberculosa mostrou uma grande plasticidade 

fenotipica em relação ã luz, adaptando-se bem a uma 

faixa ampla de sombreamentos, desde condições de pleno 

sol até 82% de sombra. Entretanto, um sombreamento de 

até 42% mostrou-se mais favorável para esta espécie, 

denotando-lhe um maior grau de heliofilia no estádio 

juvenil .. 

c. Tabebuia ayellanedae mostrou 

diferenciação morfológica pelo 

um elevado 

efeito da 

grau de 

sombra, 

revelando-se favorecida por sombreamentos de 42% a 82% 

durante o estádio juvenil, com grande capacidade de 

crescimento da parte aérea nestas condições. 

d. Erythrina speciosa revelou caracteristicas t1picas de 

espécie heliófila no estádio de muda, apresentando um 
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desenvolvimento mais favorável a pleno sol. 

e. Com base nos parâmetros analisados, podemos considerar 

Erythrina speciosa como sendo tipicamente caracteristica 

de estádios iniciais de sucessão secundAria, enquanto 

Amburana cearensis ocuparia etapas tardias. Zeyhera 

tuberculosa e Tabebuia avellanedae seriam espécies de 

etapas intermediárias. Uma escala crescente de 

tolerância à sombra poderia então ser estabelecida na 

seguinte ordem: ~ speciosa < ~ tuberculosa < ~ 

ayellanedae < ~ cearensis. 
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1 
Médias observadas dI"' crescimento de Ambu~ana Q~a~~n6i6 

, líUL DI somA 
IDADI mIAm as UI SIS S2I 
dias .édia CU .édla cu .édia CU .édia CU 

aUura(cI) 13088 a.61 14031 12.36 11.51 13.%6 lU9 13.16 
53 diálletro{u) U4 10.n 4.03 12,36 3,94 19.&6 3..;3 12.3; 

aUura(cl) lU3 a.12 15.n 11.13 t5.n 1%.3S 14.12 15.50 
69 diâaetro(.I) 4,29 11.%1 4,36 13.16 4.11 lU5 3.8% %4.39 

altura(CI) lU. T.sa 15.U 11.%4 u:n 1%.27 16.0a lU6 
SI dii.etro(n) 5.00 11.91 taS 13.19 UI 15.44 UI 15,31 

. 
altllu(ci) lU6 9.38 lU6 10,42 16.07 12.%4 15.95 lUI 

105 diâaetro(ll) 5.18 lua 5,03 l%.OD S,02 11.95 4.10 15.11 

altura(cl) lU2 a.91 tua 11.30 16.%1 14.13 16.22 18.1% 
131 diiletro (u) 5.34 12.D9 5.14 12.72 5.26 16.41 tal 16.54 

aUura( ca) 14.19 11.31 1UT 11.81 15.60 15.30 15.86 15.80 
%05 diôetro(lI) 5.13 16.64 U7 19.24 5.%6 lU9 UI 13.15 

aUura(cl) 11.93 8.63 tU4 lU9 15.n lU9 lU% 11.50 
229 diãletro(.I) U3 18.1% U3 16.09 5.40 17.04 5.09 lUZ 

altura(cl) 19.60 23.62 %3.66 21.15 3UI 39.02 31.46 li.a 
m dibetro(u) 5.85 12.82 5.85 16.81 6.%5 lU9 5.55 20.31 

aUllra(cl) 25.19 3U3 30.18 38.01 lUZ 42.16 46.20 5(,%7 
39T difaetro(u) 6.27 26.05 6.56 %Ua 1.56 28.14 6.56 28.50 

aUara(cI) %6.58 4%.1% 30.T4 39.89 48.00 4Ul 49.3a U.56 
425 dibetro(lIII) 6.23 ,$016 1.05 2U6 1.85 2Ua 1.52 31.02 

lat.secald 2.03 41.91 6.97 18.63 13039. 10.%9 18.68 49.15 
'r. foI. (CI:) 37.15 61.01 146.84 82.11 m.36 60.93 m.19 H.70 

raf(I/a:) 0.07 61.21 0.05 4T.U 0.03 13.10 O.U 15.91 

1. 
altura e diâmetro do colo = 27 observaoões 

matéria seca da parte aérea. área foliar e razão da 

área foliar = 12 observaoões 



200 

1 
Médias observadas de crescimento de Zeyhera tuberculosa 

, . 
. 

, 11m DI SOBBil 
ID!DI mum os , UI SlI 821 
dias lédia cu ledia cu .édia cu .~dia CU 

altura(c::) 5.00 11.15 5.38 14.10 5.15 13.51 5.0a 17.31 
4Z diâletro{:':l) z.n lU5 2.55 9.85 %.19 13.01 2.53 13.4% 

altura{·:") 6.10 19.91 6.9& 1%.69 6.31 1%.28 6.07 11.83 
63 diâ;etro{.~) 3.03 15.00 3.30 1%.03 3.10 11.21 2.86 16.98 

altura(ê:) 7.42 19.95 8.52 13.84 1.11 15.11 6.95 11.34 
89 diâ:etro{:: ) 3.80 14.43 ..01 15.11 3.59 13,61 3.16 15.34 

a!!lIra{,~l 8.16 2pS 11.si 19.19 3.31 19.11 8,33 21.15 
163 diânetro(::) Ul 23.37 5.81 19.39 U8 16.63 4.21 20.81 

a1tura{~:) 9.85 19.51 12.1% 19.51 9.2& 20.49 9.01 19.16 
18T dis:etro{t:} 5.82 18.08 6.21 19.09 5.U 18.S1 U3 25.38 

altura{.:::) 16.61 31.38 18.86 21.59 15.U 3U8 11.45 39.10 
308 di.â:etro{:::} U5 18.66 8.06 18.2% 7.00 28.U . 6.H 29,.54 

al!ura{cll) 21. 31 41.19 %UT 25.93 2%.66 41.31 %5.78 50.09 
,353 diDlletro{l:~ ) U8 20.28 10.18 18.23 3.79 28.6% . 8.18 38.31 

aat. se=a!;:} 10.73 62.86 13,49 41.92 11.88 42.32 8.06 5U6 
ár. !ol. t c::~l 1045.55 65.03 1349.38' 31.99 2140.52 51.72 1543.30 56.12 

:afti/C::) 0.01 56.60 0.01 6U8 0.01 lUZ 0.01 18.95 

1 
altura e diâmetro = 27 observações 

matéria seca da parte aérea, área foliar e razão de área 

foliar = 12 observações 
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Médias observadas de crescimento de Tabebuia ayellanedae 

I 

• 11UL DE SOllBRA 
IDADI mIAm o: UI 61: m 
dias .édla Cl: .édla CU .édia m .;dia CU 

altura(c:) 4.49 19.57 U5 lUO U1 18.31 Li3 18.73 
42 dibetro{a: ) 2.18 26.50 %.14 13.78 2.21 22.23 2.01 11.49 

altura(c;) 5.61 16.86 5.3S 17.31 5.79 17.(0 5.7S .11.61 
58 dibetro(u I Z.1 lU2 nus 508.35 U1 lU2 2.24 lU9 

altura(clll 6.86 17.07 6.80 . 16.13 UO • 23.67 5.95 19.12 
13 diã:etro(n I 3.24 12.11 3.06 11.65 3.04 14.77 2.59 10.88 

. altura(c:). 8.21 %0.96 9.13 26.04 3.61 26.41 3.04 13.97 
94 diâaetro(nl (,16 13.88 3.97 13.56 3.69 15.66 3.16 lU7 

altura(c:) 9.89 2U3 10.99 %6.69 10.U 34.06 ~. 04 23.55 
120 dlãzetro{E: ) 5.22 17.47 5.28 13J6 U3 20.89 ~.lO 11.11 

altura{e:) 12.89 37.11 15.39 35.57 lU9 43.19 :3.7 42.49 
m dlã:etro(z? 1 7.31 2%.09 T .84 23.58 7.24 21.00 U3 2U2 . 

altura(c;l 18.20 31.83 %U8 34.11 2U4 44,82 13.51 50.49 
m diâsetroh: ) 1.92 22.28 8.13 23.68 U4 23.55 ~.66 21.91 

altura(cc) 48.23 25.02 58.60 31.58 8UO 30.77 TUO 33.35 
dlã:etro(a: 1 10.19 16.99 11.43 20.72 12.23 19.65 !~. 45 27.86 

339 sat.seca(,) 19.96 27.51 22.51 %1.14 43.09 36.73 4U9 27.05 
ir.fol.(c;Z) 2106.18 30.02 Z16U9 40.31 4884.88 40.68 4413.63 3U9 

raf(g/clI:) 0.01 21.86 0.01 21.8 0.01 28.81 }.01 26.97 

1 
altura e diâmetro = 27 observações 

matéria seca da parte aérea, ãrea foliar e razão de ãrea 

foliar = 12 observações 



IDADE 
dias 

U 

. 60 

15 

96 

12% 

196 

m 

~02 

1 
Médias observadas de crescimento de Erythrina speciosa 

I.apeciosa 

mIAm 
11m DI somA 

OI UI 681 I 121 
.édll Cft .édia CU .édia cu .edla CU -

altuU(CI) 8.66 15,19 U9 9.51 3.09 11.40 3.69 16.26 
diiaetro( 11) 6.39 10.28 U8 8.18 S.98 18.91 5.85 8.56 

aUura(cl) lU 22.1% 9.69 9.%6 9.94 16.66 9.82 11.2~ 
dú.etro(n) 1.36 9.U 1.56 S.U 6.66 1%.94 UI 8.38 

altllra(cl) 11.59 ltto 11.11 8.30 11.62 16.05 1l.27 16.20 
dlâaetro{ul 8.69 12,92 9.S( 11.83 U3 12.91 1.41 10.18 

altllra{cl) 13.97 16.61 13.U 13.55 13.57 18,33 13.18 lU2 
diãaet.ro(u) n.30 13.10 12.71 10.85 10.72 lU8 9.59 12.37 

aUua(c,) lU6 19.09 lUO 14.21 15.62 17.51 lS.72 %3.67 
dilaet.ro(u\ 14.(6 13.80 15.88 11.89 13.TT 12.79 12.31 13081 

altura(cl) 23.96 28.60 27.91 2T.52 21.85 . 2%.38 28.91 35.07 
diúetro(as) 23.51 13.89 26.39 31.18 20.10 12.21 18.69 11.36 

aUura(cI) 39.18 27.60 31.53 29.49 26.l3 ZU2 36.63 39.66 
ditaetro(l~l 25.66 15.19 2U8 18.11 21.U .15.39 19.69 29.tõ 
aat.aeca(gl H.as 26.10 51.31 53.83 25.86 31.n 25042 31.16 

ir. foI. (c.21 t386.11 31.58 ~532. 33 41.98 328U8 38.12 363U3 18.83 

raf(rlcs2) 0.01 31.90 0.01 56.60 0.01 18.l( 0.01 2UO 

1 
Altura e diâmetro = 27 observações 

matéria seca da parte aérea, área foliar e razão de área 

foliar = 12 observaoões 


