Aclimatação a diferentes condições de luminosidade de Duguetia
flagellaris Huber (Annonaceae)
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investimento

Introdução
Dentre os fatores ambientais que
influenciam

as

a

fotossintético, basicamente nitrogênio
(Westoby et al. 2002). A redução do

provavelmente o que apresenta a maior

MFA em muitos casos resulta em folhas

heterogeneidade espacial e temporal

mais delgadas, que contêm menor

(Pugnaire & Valladares 2007). Em

número

resposta a essa heterogeneidade as

parênquima

plantas mudam sua capacidade de

(Wright et al. 2004). Essa alteração

captar e utilizar esse recurso, através de

estrutural aumenta a exposição dos

um

cloroplastos à

conhecido

luz

potencial

é

processo

plantas,

em

como

de

camadas

celulares

clorofiliano

luz

e,

no

paliçádico

portanto,

é

aclimatação (Caldwell et al. 1986,

vantajosa para plantas que vivem em

Chazdon 1992). A aclimatação é o

ambientes sombreados, onde mesmo

ajuste fisiológico e morfológico de

com a luz difusa estas folhas podem ser

plantas para compensar a resposta

relativamente eficientes para captá-la

inicial a um estresse, e ocorre em

(Evans

resposta

ambientais

Aparício et al. 2006). Espécies típicas

(Lambers et al. 2008). Esse ajuste pode

de sub-bosque geralmente têm MFA

ocorrer nas folhas pela mudança de

menor que espécies de ambientes bem

algumas de suas características, como

iluminados (Bongers & Popma 1990) e

alteração da massa foliar em relação à

de maneira similar, indivíduos de uma

sua área (Wright et al. 2004, Lambers et

espécie que crescem em ambientes

al. 2008).

sombreados têm menor MFA do que

às

mudanças

A relação entre massa e área
foliar, conhecida como Massa Foliar por

&

Poorter

2001,

Gómez-

indivíduos que crescem sob maior
luminosidade (Miyaji et al. 1997).

Área (MFA), reflete diversos aspectos

Por outro lado, a produção de

da estratégia de vida da planta, como o

folhas com alto MFA é vantajosa em

investimento

foliar,

ambientes com forte luminosidade, pois

basicamente carbono, em relação ao

essas folhas apresentam menor área e se

em

estrutura

1

resfriam facilmente, evitando os danos

luminosidade. Essa variação é causada

que o superaquecimento causado pela

por diversos fatores, como a estrutura

alta incidência luminosa poderia causar

do dossel, a presença de árvores de sub-

(Markesteijn 2007). Outra vantagem de

bosque e a queda de ramos e árvores,

ter folhas com alto MFA em ambientes

que criam um ambiente heterogêneo de

de alta luminosidade é que essas folhas

áreas sombreadas e iluminadas no solo

têm uma melhor estrutura para resistir

da floresta (Pugnaire & Valladares

mais a um alto nível de estresse físico

2007). Um exemplo desses locais mais

nesses ambientes, que têm ventos mais

iluminados do sub-bosque são os limites

fortes e maior irradiação, podendo

com

causar murchamento das folhas. Folhas

disponibilidade de luz é maior que nas

com alto MFA também são menos

regiões

consumidas

florestal vertical mais complexa e

conterem

por
alto

herbívoros

teor

de

por

compostos

clareiras,

abaixo

nos

de

quais

uma

a

estrutura

densa.

estruturais, e isso representa uma

Duguetia flagellaris Huber é

vantagem às plantas de ambientes bem

uma arvoreta que ocorre em platôs e

iluminados.

essas

vertentes de florestas tropicais no Norte

características das folhas com alto MFA

da América do Sul (Ribeiro et al. 1999),

e ao fato de um parênquima clorofiliano

sendo abundante no sub-bosque de

com muitas camadas celulares não

florestas de terra firme da Amazônia

impedir a utilização da luz pelos

Central (Kapos et al. 1997). Sua

cloroplastos em ambientes com forte

abundância

luminosidade, a produção de folhas com

próximos a bordas de clareira ou de

essa característica é vantajosa para

florestas e em locais de interior de

plantas desse tipo de ambiente.

floresta,

contrastando

espécies

arbóreas

de

em

florestas

Devido

a

Embora o dossel das florestas
tropicais

seja

um

ambiente

de

é

abundantes

similar

em

com

locais

outras

sub-bosque
tropicais

luminosidade relativamente constante,

(como,

por estar sempre exposto diretamente à

sociale Barb. Rodr. Arecaceae) que têm

luz solar, a região próxima ao solo

abundância

apresenta uma alta variação espacial e

relação ao interior das florestas (Kapos

temporal

et al. 1997). Isso sugere que D.

nas

condições

de

por

exemplo,

menor

em

Astrocaryum

bordas

em

2

flagellaris

tem

a

capacidade

de

disponibilidade desse recurso. Minha

sobreviver e provavelmente de se

previsão é que indivíduos que se

aclimatar às diferentes condições de

localizam

luminosidade, tornando-se um bom

(ambiente mais iluminado) apresentarão

modelo para investigar a importância da

maiores valores de MFA do que

capacidade de alteração do MFA em

indivíduos que crescem no sub-bosque

plantas de sub-bosque em gradientes de

denso das florestas tropicais (ambiente

luminosidade presentes em florestas

menos iluminado).

em

bordas

de

clareiras

tropicais. Essa importância pode estar
relacionada à capacidade de plantas em

Métodos

se adequarem a aumentos eventuais e

Realizei esse estudo em uma

repetitivos na disponibilidade de luz no

região de platô de floresta de terra firme

sub-bosque.

essa

da Reserva Km 41, uma das áreas de

capacidade podem sobreviver à nova

estudo da Área de Relevante Interesse

condição de maior incidência luminosa,

Ecológico (ARIE) do Projeto Dinâmica

enquanto outras espécies de sub-bosque

Biológica de Fragmentos Florestais

menos plásticas (em relação ao MFA)

(PDBFF-INPA/STRI),

provavelmente

Amazonas.

Espécies

com

morreriam

em

em

Manaus,

decorrência de fotoinibição e necrose de

Localizei 20 indivíduos de D.

seus tecidos ocasionada pela forte

flagellaris, 10 presentes em bordas de

irradiação luminosa.

clareiras e 10 localizados no sub-

O objetivo deste estudo foi

bosque, e coletei um ramo com cinco ou

investigar se D. flagellaris tem a

mais folhas totalmente expandidas de

capacidade de alterar o MFA de acordo

cada indivíduo. Fotografei as folhas de

com o regime de luz a que está

cada ramo e medi o comprimento e a

submetida no sub-bosque das florestas

largura de cada uma utilizando o

de terra firme na Amazônia Central.

programa Image Tools para Windows,

Para isso testei a hipótese de que

versão 3.0. Calculei a área de cada folha

indivíduos de D. flagellaris localizados

por uma aproximação com a forma de

em ambiente com alta disponibilidade

uma elipse. Sequei as folhas em forno a

de luz têm maior MFA do que

180 ºC por 2 h e pesei a massa seca de

indivíduos em ambiente com menor

cada folha com uma balança de

3

precisão. Dividindo a massa seca de

clareira do que para as folhas coletadas

cada folha pela sua área obtive o MFA

nos indivíduos presentes no sub-bosque

de todas as folhas, e para cada indivíduo

(Mann-Whitney, U=22; p=0,034; n=10;

calculei a média dos valores de MFA

Figura1). O MFA dos indivíduos de

das cinco folhas.

borda

de

clareira

variou

aproximadamente 10 vezes mais (1,397,71 mg.cm-2) em média 2,76 mg.cm-2,

Resultados
Em média os valores de MFA

do que a variação (1,32-1,91 mg.cm-2)

foram maiores para as folhas coletadas

do MFA dos indivíduos de sub-bosque,

nos indivíduos presentes na borda da

em média 1,64 mg.cm-2.
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Figura 1. Massa foliar por área (MFA) de indivíduos de Duguetia flagellaris em borda de clareira e subbosque.
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aumentem o grau de competição, onde

Discussão
Os

resultados

corroboram

a

obtidos

hipótese

de

que

antes não se mostravam tão efetivos
devido

à

presença

de

espécies

indivíduos de D. flagellaris localizados

competidoras

em bordas de clareira têm folhas com

vantagem competitiva

maior

indivíduos

resultado de diferentes mecanismos que

localizados no sub-bosque. Isso mostra

atuam nas folhas, como a menor

que a relação entre essa característica

susceptibilidade ao estresse luminoso e

foliar e a disponibilidade de luz, já

a menor palatabilidade e/ou consumo

demonstrada para diversas espécies

das

(Valladares et al. 2000, Rozendaal et al.

herbívoros, pois estas folhas apresentam

2006, Markesteijn et al. 2007), também

uma alta proporção de compostos

existe para a espécie em estudo.

estruturais. Em condições de forte

MFA

Essa

do

que

capacidade

de

folhas

mais

com

eficientes.

alto

pode

Essa
ser

MFA

o

por

D.

luminosidade, plantas de sub-bosque

flagellaris de se aclimatar a ambientes

que não têm essa plasticidade e sofrem

com diferentes condições de iluminação

danos fisiológicos em suas folhas, como

está de acordo com os resultados dos

fotoinibição da fotossíntese e necrose de

estudos de Popma e colaboradores

tecidos, ficam em desvantagem e podem

(1992) e de Sims & Pearcy (1989) que

até morrer.

mostraram que algumas espécies de
sub-bosque

apresentam

Outra

vantagem

que

essa

grande

plasticidade confere aos indivíduos de

Essa

D. flagellaris é a capacidade de

conferir

diversas

sobreviver durante todo o processo de

um

melhor

sucessão florestal que se estabelece a

seus

partir do momento de formação da

competidores de sub-bosque que não

abertura no dossel, até que sejam

têm a capacidade de alterar o MFA

sombreados pelas espécies pioneiras de

rapidamente

eventualmente

crescimento rápido. Isso possibilita que

mudam as condições de luz no local

eles cresçam durante todo esse período

onde estão estabelecidos. Isso pode

e tenham grande vantagem competitiva

possibilitar

D.

em relação aos indivíduos das outras

flagellaris se desenvolvam melhor, ou

espécies de sub-bosque que começarão

capacidade

de

capacidade

pode

aclimatação.

vantagens,

como

desempenho

em

relação

quando

que

indivíduos

a

de

5

a germinar quando a condição de

tabulação dos dados desse projeto, pela

sombreamento se restabelecer.
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