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Resumo 

 Processos fisiológicos que modulam a aclimatação fotossintética e o 

crescimento de plantas ao aumento da concentração de CO2 atmosférico são 

desconhecidos para a maioria das espécies da região amazônica. Neste sentido, este 

estudo buscou compreender o comportamento fotossintético e a alocação de carbono 

em Senna reticulata. Esta espécie ocorre em regiões amazônicas que passam por 

períodos de seca e alagamento e como estratégia de estabelecimento possui 

crescimento rápido e alta capacidade fotossintética. O objetivo deste estudo foi 

comparar os parâmetros de trocas gasosas e de crescimento de plantas cultivadas em 

câmaras de topo aberto sob diferentes concentrações de CO2 (380ppm-ambiente e 

760ppm-elevado). Foram realizadas 6 coletas a cada 15 dias, nas quais foram 

mensurados pontos relativos as curvas AxPAR e AxCi, calculando-se os parâmetros 

fotossintéticos de cada curva. Os parâmetros de crescimento foram medidos em 

coletas destrutivas (biomassa) e não destrutivas (área foliar, altura e nº de folhas). As 

plantas do tratamento elevado apresentaram maior assimilação fotossintética aos 30 e 

45 dias de experimento. Após este período foi observada uma mudança no padrão de 

alocação (de folha para raízes) e as plantas do elevado apresentaram aclimatação na 

fotossíntese. A aclimatação foi caracterizada primeiramente por uma redução na 

velocidade de carboxilação da Rubisco, que foi concomitante com a redução na 

concentração de N e C foliar. A partir disso ocorreu aumento na senescência das 

folhas, redução na área foliar e redução na concentração de clorofilas. Somente aos 

90 dias é que houve um aumento de 30% na biomassa total das plantas submetidas 

ao tratamento elevado, resultante do aumento de massa principalmente das raízes e 

folhas. A transpiração e a respiração das plantas do elevado tenderam a ser menores 

ao longo de todo o tempo, sendo esta diferença significativa apenas aos 75 dias. 

Apesar das folhas possuírem menor área foliar e número de folhas, foi observado pela 

análise de massa especifica das folhas que as plantas do tratamento elevado 

possuem maior massa em relação às do ambiente, possivelmente pelo maior acúmulo 

de amido. A eficiência no uso da água foi maior nas plantas do elevado aos 30, 75 e 

90 dias. A partir desses dados é possível concluir que S. reticulata submetida ao dobro 

da concentração atual de CO2, desenvolve processos de aclimatação fotossintética 

sob longa exposição ao elevado CO2, porém consegue produzir mais biomassa. 

Palavras-chave: ecofisiologia, alometria, matapasto, bioenergia 
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Abstract 

 Physiological processes that modulate growth and photosynthetic acclimation of 

plants to increased atmospheric CO2 concentration are unknown for most species in 

the Amazon region. This study aimed to understand the photosynthesis and carbon 

allocation in Senna reticulata. This species occurs in the Amazonian regions that 

experience periods of drought and flooding and it has a fast growth and a high 

photosynthetic capacity as a strategy for its establishment. S. reticulata plants were 

grown in open top chambers under different concentrations of CO2 (380ppm Ambient - 

760ppm Elevated) and their gas exchange and growth were compared. The harvests 

were performed at 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days of experiment. At each date, AxPAR 

and AxCi curves were carried out to calculate the photosynthetic parameters. Growth 

parameters included biomass, leaf area, height and number of leaves. The plants of 

elevated CO2 presented higher photosynthetic assimilation at 30 and 45 days of 

experiment. After this period was observed a change in the carbon allocation (e.g. root 

to leaf) and the plants at elevated CO2 demonstrated a photosynthetic acclimation. This 

acclimation was characterized primarily by a reduction in velocity of carboxylation of 

Rubisco, which was concomitant with the reduction in N and C concentration in leaves. 

Also, the plants at elevated CO2 showed an increase in leaf senescence and a 

reduction in leaf area and chlorophyll concentration. After 90 days there was an 

increase (i.e. 30%) in total biomass of plants growing under elevated CO2, due to 

increase of roots and leaves biomass. The transpiration and respiration rates of plants 

at elevated CO2 tended to be lower throughout the experiment and the significant 

difference was found at 75 days. Although the leaves have less leaf area and leaf 

number, it was observed that specific leaf area from elevated CO2 treatment showed 

higher biomass when compared to ambient CO2. That difference possibly occurred due 

to greater starch accumulation. The water use efficiency was greater in plants from the 

elevated CO2 at 30, 75 and 90 days. From these data we conclude that S. reticulata 

grown at the elevated CO2 produces more biomass despite occurs the photosynthetic 

acclimation under long exposure to high CO2. 

Key-words: ecophysiology, allometry, matapasto, bioenergy 
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1. Introdução 

 

1.1 Mudanças climáticas e ações antropogênicas  

 Ao longo dos períodos geológicos, acredita-se que o CO2 era um importante 

componente da atmosfera e sua concentração teria atingido valores acima de 5%. No 

período do Siluriano, quando as plantas começaram a conquistar o ambiente terrestre, 

estima-se que essa concentração diminuiu rapidamente, chegando a 1%, quando o 

oxigênio atingiu as concentrações atuais 280ppm (partes por milhão) (Berner, 1990). O 

segundo grande período de diminuição na concentração de CO2 na atmosfera ocorreu 

durante a explosão da vida terrestre, entre o Devoniano e Carbonífero, quando as 

concentrações de CO2 diminuíram a valores próximos do atual (Korner, 2006).  

 Para a maioria das concentrações de CO2 do Mesozóico, especula-se que por 

ser um período de altas temperaturas, as concentrações de CO2 foram muito maiores 

do que se tem hoje e, em seguida, no Terciário as concentrações de CO2 diminuíram 

drasticamente pela terceira vez (Pagani et al. 2005) onde a maioria dos gêneros de 

plantas modernas evoluiu (Korner, 2006). Na transição do Oligoceno-Mioceno, há 

cerca de 20-25 milhões de anos, a via C4 da fotossíntese se tornou evolutivamente 

vantajosa (culminando no aparecimento de 19 famílias de angiospermas) devido às 

concentrações de CO2, que desde então nunca haviam sido tão baixas (Hatch, 1992; 

Ehleringer & Monson, 1993; Sage, 2004). Assim, a baixa concentração de CO2 pode 

ter sido o fator predominante na evolução das C4 (Pataki, 2002), embora a freqüência 

de seca e fogo também tenha sido sugerida como possível causa (Keeley & Rundel, 

2005). 

 Nos períodos interglaciais a concentração de CO2 atingiu cerca de 280 ppm, 

constituindo a maior média de concentração de CO2 tida durante todos os períodos 

dos quais se tem registros (Petit et al., 1999, Siegenthaler et al., 2005). Devido ao 

maior aquecimento da atmosfera após o último período glacial, uma parte do CO2 foi 

dissolvida na água do mar e a concentração desse gás na atmosfera ficou em torno de 

240 ppm (Körner, 2009). Sendo assim, a maioria das espécies que dominam a 

biosfera atual evoluiu sob as concentrações de CO2 que variaram entre 280 a 240 ppm 

de acordo com dados obtidos desde 650.000 anos atrás (Korner, 2006). A 

concentração de CO2 mais baixa de que se tem registro ocorreu no período de 18.000 

anos atrás (Petit et al., 1999) que foi suficiente para a expansão de 180.000 para 

250.000 espécies de plantas que atualmente compõem a cobertura vegetal do planeta 
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(Körner, 2006).  O aumento da concentração de CO2 atmosférico pela ação antrópica 

(acima de 380ppm), se apresenta como uma nova experiência para a vida das plantas 

modernas, pois provavelmente nenhuma dessas plantas teve contato com essa 

concentração pelo menos desde o período Terciário (Pearson & Palmer, 2000; 

Crowley & Berner, 2001).  

 Há hipóteses de que a ação antrópica possa ter iniciado as alterações no clima 

terrestre durante o período Antropoceno (6.000 a 8.000 anos atrás), muito antes da 

Revolução Industrial na Europa (Crutzen & Stoermer, 2000). Com base em 

testemunhos de gelo antártico extraídos da estação russa Vostok, acredita-se que por 

volta de 7.500 anos atrás o homem iniciou o cultivo de arroz selvagem e, 

aproximadamente há 2.000 anos, os chineses e indianos já possuíam um sistema 

agrícola de grande escala com sistemas de irrigação. Concomitante a estas 

atividades, verifica-se uma mudança no padrão dos gases da atmosfera, 

principalmente relacionado ao aumento do metano, indicando a possibilidade da 

influência da ação antrópica na mudança do clima (Ruddiman, 2003).  

 O primeiro alerta à humanidade em relação ao aumento de temperatura de que 

se tem registro foi feito em 1896 pelo físico sueco, Svante Arrhenius. Ele afirmou que 

se a emissão de CO2 continuasse na proporção do crescimento populacional e 

econômico desde a Revolução Industrial em 1750, a temperatura média do planeta 

subiria de maneira dramática em decorrência do efeito estufa (processo de retenção 

de calor na atmosfera) (Leemans, 1997). No entanto, o alerta não teve qualquer 

impacto na sociedade. Com a intensificação da queima de combustíveis fósseis e a 

destruição de florestas, para a expansão da agricultura e da industrialização, a 

concentração de CO2 na atmosfera atingiu 390 ppm nos dias de hoje (Korner, 2009).  

 São dois os componentes mais importantes que intensificam as mudanças no 

clima afetando a biota terrestre: I) transformações no uso da terra, e II) alterações na 

composição química dos gases da atmosfera (Körner, 2006). Apesar da concentração 

de metano, óxido nitroso, clorofluorcarbonos e vapor d’água também contribuírem para 

o efeito estufa, considera-se o dióxido de carbono como o principal gás responsável 

por alterar a composição química da atmosfera devido à quantidade com que é emitido 

pelo homem (Bernstein et al., 2007). 

Com o aumento contínuo do CO2 acarretando em uma intensificação do efeito 

estufa, espera-se que a temperatura média da Terra aumente entre 1 e 6
 

ºC nos 

próximos 100 anos, derretendo geleiras e calotas polares, alterando correntes 



3 

 

marítimas e com isso promovendo a elevação do nível dos mares. As mudanças do 

clima poderão ocorrer tanto em escala regional como global, causando alterações nos 

padrões de precipitação (secas ou enchentes), tempestades e furacões, aumento de 

doenças tropicais, deslocamentos de zonas agrícolas, aumento na demanda por 

irrigação e alterações fenológicas com prejuízos ainda imprevisíveis (Peters & Darling, 

1985; Simms, 2006).  

 Em 2006, dados apontaram que o homem lançou na atmosfera 

aproximadamente 10 giga toneladas de carbono (Gt C) ao ano (1 a 1,5 Gt C através 

do uso da terra e ~8,5 Gt C pela queima de combustíveis fósseis), dos quais 45% 

permaneceram na atmosfera como CO2, causando um aumento de cerca de 2 ppm de 

CO2 ao ano. O restante fica retido pelo oceano (dissolução físico-química na água) e 

pela biota terrestre (biomassa ou húmus) (Canadell et al., 2007).  

 Frente às alterações causadas pelo homem como a mudança nas 

concentrações de gases que intensificam o efeito estufa, alternativas de mitigação 

podem ser utilizadas como mecanismos de sequestro de CO2. Para compreender 

esses mecanismos é preciso elencar quais são as leis que regem o ciclo do carbono 

na Terra, e que estas dependem, de forma considerável, da assimilação desse 

carbono pelas plantas (Griffin & Seemann, 1996; Buckeridge & Aidar, 2002; Ometto et 

al., 2005). O aumento do CO2 pode estimular a fotossíntese das plantas e aumentar a 

produtividade, permitindo que a biota armazene mais carbono e consequentemente 

atenue o aumento das concentrações do CO2 atmosférico (Körner, 2009).  

 Embora as florestas tropicais e subtropicais representem aproximadamente 

52% (340 Gt C) de toda a biomassa terrestre, estudos mostrando as respostas 

ecofisiológicas de florestas tropicais úmidas às mudanças climáticas são fracamente 

representados na literatura, constituindo apenas 11% de todos os estudos (Körner, 

2009), denotando a importância de se aumentar o conhecimento nesta área. 

 

1.2 Fotossíntese e Crescimento  

 Aproximadamente 40% da massa seca das plantas é constituída de carbono 

que é fixado na fotossíntese (Lambers et al., 2008). Portanto, esse processo tem sido 

o tema central de muitos estudos que buscam entender a base da variação no 

crescimento das plantas (Poorter et al., 1990). Ao captar energia solar e converter o 
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CO2 da atmosfera em carbono orgânico para a construção de biomassa, a fotossíntese 

realizada pelas plantas constitui um importante dreno terrestre para esse gás.  

 Durante a fotossíntese de plantas C3 ocorrem inicialmente reações 

fotoquímicas nos cloroplastos das células do mesofilo, onde a energia do fluxo de 

fótons fotossinteticamente ativos (FFFA) proveniente do sol é captada e impulsionada 

por transferência de elétrons através de uma série de compostos que atuam como 

doadores e aceptores de elétrons. A absorção do FFFA se dá principalmente pelos 

pigmentos clorofila que estão organizados em estruturas denominadas complexos 

antena. Os complexos antena transferem a energia de excitação captada para centros 

de reação dos fotossistemas I e II, que direcionam a energia para a cadeia 

transportadora de elétrons (Lambers et al., 2008). Parte desses elétrons é utilizada na 

redução de NADP+ a NADPH e na oxidação da H2O. A partir dessa oxidação são 

liberados prótons que participarão na geração de força motora pela membrana do 

tilacóide, sintetizando o ATP. As reações fotoquímicas ocorrem nos fotossistemas I e 

II, gerando NADPH e ATP que serão utilizados no ciclo de redução do carbono (Ciclo 

de Calvin) (Taiz & Zeiger, 2009). 

 A entrada de CO2 no metabolismo fotossintético de espécies C3 é catalisada 

pela enzima ribulose 1,5 bifosfato oxigenase/carboxilase (Rubisco).  Essa enzima 

possui baixa atividade específica (por volta de 3,6 mol.min-1.mg-1.proteína), 

acarretando para as plantas uma maior demanda de N na produção dessa enzima, a 

qual compreende cerca de 50% de todas as proteínas solúveis das folhas (Andrews & 

Lorimer,1987; Leegood et al., 2000). 

 A Rubisco catalisa duas reações: A primeira envolve a carboxilação da 

molécula ribulose 1,5 bifosfato (RuBP) com o CO2, para a produção de duas moléculas 

de 3-fosfoglicerato; A segunda reação envolve a oxigenação da RuBP que produz uma 

molécula de 3-fosfoglicerato e uma de 2-fosfoglicolato (Stitt, 1991). Por ser uma 

enzima bifuncional, a Rubisco promove uma perda de aproximadamente um quarto de 

carbono na forma de 2-fosfoglicerato através da fotorrespiração.  

 Por este motivo, elevadas concentrações de CO2 atmosférico aumentam a taxa 

de carboxilação da Rubisco uma vez que proporcionam redução da competição do 

sitio ativo da enzima pelo O2 diminuindo a fotorrespiração (Andrews & Lorimer, 1978; 

1987).  O aumento nas taxas de carboxilação envolve reações de outros compostos 

envolvidos nas etapas da fotossíntese. Sendo assim, dois aspectos devem ser 

considerados.  
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 O primeiro deles refere-se à catálise contínua da Rubisco, o que exige que uma 

molécula de RuBP seja regenerada para cada molécula usada na reação de 

carboxilação ou na oxigenação. Se a carboxilação ocorrer mais rápido do que a 

regeneração da RuBP, a concentração RuBP diminuirá, restringindo a atividade da 

Rubisco. Se a regeneração e consumo da RuBP for aumentada, o equilíbrio retorna 

(Stitt, 1991). Isto é referido como limitação da fotossíntese por regeneração da RuBP 

(Farquhar & von Caemmerer, 1982; Sharkey, 1985). A taxa de regeneração da RuBP 

pode ser controlada por muitos fatores, incluindo a luz, transporte de elétrons para 

NADPH, síntese de ATP e enzimas do ciclo de Calvin. Portanto, um aumento da taxa 

líquida de carboxilação exigirá um aumento da atividade do ciclo de Calvin, e um 

aumento na oferta de NADPH e ATP oriundas das reações luminosas dos tilacóides 

(Stitt, 1991). 

 O segundo aspecto refere-se ao aumento na taxa de síntese de produto final 

que depende da conversão de intermediários fosforilados em produtos finais não 

fosforilados (por exemplo, carboidratos, aminoácidos e lipídios) (Stitt, 1991). Os 

principais produtos finais das plantas superiores são a sacarose e amido sintetizados a 

partir da triose fosfato no citosol (Stitt et al.,1987) e no estroma do cloroplasto (Preiss, 

1982), respectivamente. Se a reação de síntese de sacarose tem sua velocidade 

diminuída, há um acúmulo de intermediários fosforilados no citosol acarretando 

diminuição na entrada de fosfato inorgânico (Pi) dentro dos cloroplastos. Essa 

diminuição leva a uma inibição da fotossíntese, pois é necessário Pi no cloroplasto 

para a síntese de ATP (Sharkey, 1985; Stitt & Quick, 1989). Esse tipo de limitação é 

denominada limitação por uso de trioses fosfato (Sharkey, 1985) ou limitação por Pi 

(Walker & Sivak, 1986).  

 A fotossíntese também pode ser limitada pela baixa luminosidade promovendo 

uma diminuição no ganho de carbono e crescimento das plantas. No entanto quando 

em excesso de luz, a planta desenvolve mecanismos de fotoinibição para conter o 

estresse oxidativo. Respostas do aparato fotossintético a estas condições podem ser 

encontradas em dois níveis: o estrutural que ocorre na morfologia e anatomia das 

folhas ou o bioquímico que ocorre diretamente nos cloroplastos (Lambers et al., 2008). 

Curvas de assimilação de carbono realizadas em função da variação de luz podem 

indicar a eficiência das plantas em utilizar a luz para assimilar o carbono, bem como 

determinar os pontos de saturação luminoso, compensação e respiração no escuro 

(Long & Hallgren, 1993). 
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 Apesar de luz e disponibilidade de dióxido de carbono serem os principais 

fatores de limitação do crescimento do dreno, a baixa demanda desse dreno pode 

levar ao acúmulo de assimilados nas folhas. Isto provoca diminuição da expressão dos 

genes que codificam proteínas importantes das rotas fotossintéticas, resultando em 

uma diminuição da capacidade fotossintética. Assim, a capacidade do dreno pode 

regular a atividade da fonte (Foyer & Paul, 2001). As vias metabólicas dos tecidos 

fonte e dreno estão intimamente ligados, pois as informações sobre a disponibilidade 

de assimilação de cada órgão é percebida e utilizada para o controle da expressão 

dos genes. Os mecanismos metabólicos e moleculares que facilitam essa 

coordenação são determinantes na produtividade da planta, dominando respostas das 

plantas à mudança ambiental e da eficiência com que os recursos são usados (Foyer 

& Paul, 2001).  

 Em geral, as atividades da fonte como: fotossíntese, mobilização de nutrientes, 

exportação e regulação ocorrem em condições de baixo teor de açúcar, ao passo que 

atividades do dreno como: crescimento e armazenamento são regulados quando a 

fonte de carbono está disponível em abundância. A fotossíntese e os órgãos dreno 

necessitam ser rigorosamente coordenados e isto envolve tanto regulações 

metabólicas quanto mecanismos específicos de sinalização de açúcares (Rolland et 

al., 2003). 

 A sacarose é um dos principais produtos da fotossíntese, de transporte e o 

principal substrato do metabolismo do dreno (Farrar et al., 2000). Muitos dos efeitos da 

sinalização de açúcares no crescimento, no próprio metabolismo de sacarose ou na 

importação de fotoassimilados dependem do estado fonte-dreno das células das 

folhas (Rolland et al., 2003). O excesso de fotoassimilados é armazenado 

temporariamente como amido nos cloroplastos (amido transitório) durante o dia e a 

ADP-glicose pirofosforilase (AGPase), enzima chave na síntese de amido, é altamente 

regulada pelos níveis de açúcar (Crevillén et al., 2005, Geigenberger et al., 2005; 

Kolbe et al., 2005). Uma das principais fontes de sinalização da degradação da glicose 

é pelo amido transitório, mobilizado durante a noite, e de plastídeos (amiloplastos) nos 

órgãos de armazenamento (Smith et al., 2005). A hidrólise noturna de amido libera 

maltose e glicose (Schleucher et al., 1998; Servaites & Geiger, 2002) fornecendo 

substratos para hexoquinase, proporcionando assim uma sinalização durante 24 horas 

por sensor da hexoquinase (Long et al., 2004).  

 Restrições do transporte no floema ou a introdução da atividade da invertase 

na parede celular das folhas também causam carregamento dos carboidratos e uma 
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redução na fotossíntese pela sinalização através dos açúcares (Azcon-Bieto, 1983; 

Stitt, 1991; Goldschmidt & Huber, 1992). Essa manipulação direta no nível de 

carboidratos da folha é frequentemente associada com a redução da Rubisco e no 

conteúdo de clorofilas, o que pode refletir na regulação direta dos carboidratos sobre a 

síntese de enzimas fotossintéticas (Sheen, 1990; Stitt, 1991). 

 No período compreendido entre a germinação das sementes e o início de 

senescência, as plantas podem aumentar em massa por um fator de mil para mais de 

um milhão de vezes. Este processo tem intrigado pensadores e cientistas, desde 

Aristóteles, que perguntava como as plantas - ao contrário dos animais - foram 

crescendo visivelmente sem consumir alimentos. Muito antes da descoberta de que os 

processos de fotossíntese e respiração das folhas estavam atrelados ao crescimento 

das plantas foi realizado o primeiro experimento científico no século XVI por Jan van 

Helmont que testou a hipótese de que o aumento da massa vegetal seria compensado 

por uma redução semelhante na massa do solo. Com base nos dados seqüenciais 

obtidos das plantas e da massa de solo, ele pode observar que esse ganho de massa 

não era proporcional com a perda do solo, descartando essa hipótese. Sendo assim, 

haveria outros fatores que contribuíam para o ganho de massa das plantas (Poorter, 

2002).  

 O crescimento não é dependente apenas da assimilação de nutrientes do solo 

e das taxas fotossintéticas, mas também de outros parâmetros que controlam o ganho 

de carbono nas plantas. O equilíbrio entre o ganho de carbono por unidade de área 

foliar pela perda de carbono da planta é dependente da taxa de respiração e também 

da proporção relativa dos órgãos que assimilam ou não, e que determinam o conteúdo 

a ser produzido como biomassa agindo sobre o crescimento (Poorter & Garnier, 2007). 

Lambers et al. (2008) denomina crescimento como aumento de massa seca, volume, 

altura ou área que resulta de uma divisão, expansão e diferenciação celular. O autor 

comenta que muitas vezes apenas um desses parâmetros não é suficiente para 

determinar o crescimento. 

 A maioria dos parâmetros relacionados com as alterações do crescimento de 

uma planta tem sido relatada de acordo com a sua ontogenia (Poorter & Pothmann, 

1992). Por exemplo, as taxas de fotossíntese podem diminuir com o aumento da idade 

da planta (Ticha et al., 1985; Suzuki et al., 1987) e a alocação de biomassa para a 

parte aérea pode aumentar (Lambers & Posthumus, 1980; Siddique et al., 1990). São 

quatro fatores principais que interagem e podem explicar estas mudanças no 

crescimento ao longo do tempo. Em primeiro lugar, as alterações na fisiologia, 
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distribuição e/ou morfologia podem ser resultantes do aumento no tamanho da planta 

(Poorter & Pothmann, 1992) que poderá trazer um aumento do auto-sombreamento 

(Poorter et al., 1988) ou ainda, pode exigir um investimento extra nos tecidos de 

suporte (Givnish, 1986). Essas mudanças, por sua vez irão alterar a taxa de 

fotossíntese e/ou o fracionamento de carbono fixado, utilizando-o na respiração e 

podendo assim alterar o crescimento.  Em segundo lugar, mudanças ambientais e 

alterações na transpiração e no balanço de carbono irão influenciar no crescimento 

(Poorter & Pothmann, 1992).  Em terceiro lugar, a transição da fase vegetativa para a 

reprodutiva pode alterar a atividade fisiológica (Singh & Lal, 1935; Fujii & Kennedy, 

1985) e por último, a alteração da atividade fisiológica pode ocorrer devido ao aumento 

da senescência (Noodén, 1988).  

 A importância de cada um desses fatores que influenciam no crescimento ao 

longo do tempo pode ser verificada pela taxa de crescimento relativo (TCR) que 

consiste no aumento de biomassa por unidade de tempo. A TCR pode ser melhor 

abordada quando dividida em dois componentes: 1) Taxa de assimilação líquida (TAL) 

que é o aumento de biomassa por unidade de tempo e de área foliar; 2) Razão de 

área foliar (RAF) que é a área foliar por unidade de biomassa da planta (Poorter & 

Garnier, 2007). 

 Uma pequena diferença na distribuição de carbono entre folhas e outros órgãos 

pode exercer uma enorme influência no crescimento das plantas ao longo do tempo 

devido ao efeito da composição do investimento (Monsi & Murata, 1970). Em alguns 

casos há mudanças na alocação de biomassa de folhas e raízes (Stulen & Den 

Hertog, 1993) e em outros é visto que o crescimento altera devido a mudanças na 

composição química das plantas, levando em conta os custos que cada componente 

(lipídios, proteínas, açúcares, etc.) gasta para ser produzido (Poorter et al., 1997). O 

aumento das taxas RAF e massa específica foliar (MEF) pode indicar que há um 

aumento no armazenamento de carboidratos não estruturais das folhas que pode 

reduzir a eficiência de crescimento por unidade de carbono fixado fotossinteticamente 

(Chapin et al., 1990), levando a um menor alocação da biomassa na planta como um 

todo.  

 Embora as plantas possuam um mecanismo de regulação entre a assimilação 

de carbono, estoque e crescimento, pouco se sabe dessa relação entre eles (Smith & 

Stitt, 2007) e como isso é sentido e armazenado na memória das plantas (Trewavas, 

2009).  O que se tem visto é que a relação entre a taxa de assimilação e o 

crescimento não é direta, pois não só a assimilação pode modificar o crescimento, 
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como também, a taxa de crescimento pode influenciar na assimilação (Poorter & 

Pères-Soba, 2002). Estudos têm observado que há uma ligação entre esses 

mecanismos através das relações fonte-dreno dos órgãos que envolvem uma 

complexa rede de sinalização da disponibilidade de carbono dos órgãos fonte 

(assimilação) e da demanda de carbono dos órgãos dreno (não-fotossintéticos). A 

base deste mecanismo é que a alta concentração de fotoassimilados pode aumentar a 

capacidade de desenvolvimento dos drenos já existentes e/ou estimular a formação de 

novos, porém se houver limitação do dreno acarretará no acúmulo de carboidratos não 

estruturais nas folhas resultando na inibição da taxa fotossintética (Stitt, 1991; Paul & 

Foyer, 2001; Smith & Stitt, 2007). 

 

 1.3. Plantas e as elevadas concentrações de CO2 

 O aumento na concentração de CO2 atmosférico não significa necessariamente 

uma maior incorporação de carbono pelas plantas, pois há muitos caminhos ao longo 

dos quais a planta processa esse carbono assimilado. Uma das formas de 

processamento de carbono pela planta é a produção de biomassa, cuja alocação é 

controlada por um plano morfogenético que depende do estágio de desenvolvimento e 

da disponibilidade de outros recursos (luz, água e nutrientes do solo) além do carbono 

(Körner, 2006). 

 A duração da exposição ao alto CO2 pode promover respostas distintas nas 

plantas. Estas podem ser de curto prazo (do inglês short-term responses) ou de longo 

prazo (do inglês long-term responses) (Sharkey, 1985, Sage et al., 1989;  Sttit, 1991; 

Sage, 1994). A primeira pode ocorrer instantaneamente em um tempo que varia de 

poucos segundos a minutos e a segunda em um período prolongado que pode variar 

de dias a semanas. 

 As respostas de curto prazo apresentam dois efeitos diretos na assimilação de 

carbono das plantas (Sttit, 1991; Sage, 1994). O primeiro deles resulta no aumento da 

taxa fotossintética das folhas, devido à alta concentração de CO2 no sitio ativo da 

Rubisco. Decorrente disto, o segundo efeito promove o fechamento parcial dos 

estômatos e reduz a condutância estomática diminuindo a perda de água por 

transpiração (Ainsworth & Rogers, 2007).  

 Em longo prazo, a resposta mais comumente observada é o aumento dos 

níveis de carboidratos não estruturais nas folhas (Stitt, 1991; Centrito et al., 1999). 

Outros trabalhos apresentam também o declínio dos níveis de proteínas e nitrogênio 
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nas folhas (Cotufo et al., 1998; Gifford et al., 2000), a queda na capacidade 

fotossintética, a diminuição ou aumento das taxas respiratórias, mudanças na 

composição química (Poorter & Pèrez-Soba, 2002) e o investimento no crescimento é 

diminuído ou até mesmo completamente eliminado (Sttit, 1991; Moore et al., 1999). 

Essas respostas, denominadas como aclimatação das plantas cultivadas em longos 

períodos em elevado CO2, ainda não são completamente conhecidas e diversos 

estudos buscam entender esse mecanismo de transdução de sinal que as controla 

(Sage, 2002). 

 Segundo Sage (1994) o processo de aclimatação é constituído por respostas 

fisiológicas e morfológicas que melhoram o desempenho e a sobrevivência de um 

indivíduo, aumentando o crescimento, a eficiência na utilização de recursos, a 

produção de descendentes, a tolerância ao estresse e/ou aumentam o tempo de vida 

de um indivíduo em um ambiente modificado (p.ex. elevada concentração de CO2). O 

termo aclimatação é utilizado para se referir a respostas que ocorrem acima de um 

período de horas ou semanas (regulação de longo prazo) não sendo aplicado às 

respostas obtidas na regulação de curto prazo e às adaptações evolutivas. 

 A evidência de que o elevado CO2 estimula o aumento da fotossíntese é 

concreta. Em uma revisão considerando os resultados de 60 diferentes experimentos 

Drake e colaboradores (1997) verificaram que o crescimento sob concentração 

elevada de CO2 aumentou a fotossíntese em 58% quando comparadas às plantas 

cultivadas em CO2 ambiente. Em uma revisão que compilou 124 trabalhos realizados 

em FACE (Free Air Carbon Enrichment), Ainsworth e Long (2005) verificaram que as 

taxas fotossintéticas de plantas cultivadas em elevado CO2 aumentam 28%. Esses 

mesmos autores apontaram que há uma redução na taxa de condutância estomática 

de aproximadamente 20% e um aumento na eficiência do uso da água de até 50%.  

 Em um experimento realizado no Smithsonian-Panamá com duas espécies 

arbóreas que ocorrem em regiões amazônicas (Tectona grandis e Pseudobombax 

septenatum) foram avaliadas as suas respostas fotossintéticas sob concentrações 

elevadas de CO2 considerando um tratamento que variava a concentração ao longo do 

tempo e outro que a mantinha constante (Holtum & Winter, 2003). As plantas 

apresentaram um aumento nas taxas de assimilação fotossintética quando cultivadas 

em constante CO2 (600 ppm). Quando submetidas à flutuação de CO2 (entre 170 a 

600 ppm) o estímulo fotossintético foi reduzido para ambas as espécies entre 19 e 

36%, respectivamente indicando que uma grande oscilação, na atmosfera de elevado 
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CO2, por curtos períodos pode interferir diretamente na resposta fotossintética das 

plantas. 

 Aclimatação das plantas pode ocorrer pela diminuição do número de estômatos 

em resposta ao crescimento sob elevado CO2 (Drake et al., 1997). Na ausência de 

variação nas dimensões dos estômatos, a densidade estomática pode determinar a 

condutância máxima que uma unidade de área foliar pode alcançar. Há relatos de 

mudanças na densidade estomática em plantas crescidas em CO2 elevado que inclui 

aumentos, diminuições, e/ou nenhuma alteração (Gunderson & Wullschleger, 1994; 

Long & Drake, 1992). Estudos de longo prazo com base em material de herbário e 

paleoecológica parecem mais conclusivos, pois mostram uma relação inversa entre a 

variação de CO2 e variação do número de estômatos, ou seja, quanto menor a 

concentração de CO2 na atmosfera maior é o número de estômatos (Woodward, 1987; 

Beerling & Chaloner, 1993; Beerling et al., 1993; Beerling & Royer, 2002).  

 Um grande número de estudos tem mostrado que o estímulo inicial da 

fotossíntese diminui ou desaparece durante um período de dias ou semanas (Kramer, 

1981). Por exemplo, em tomate (Lycopersicon esculentum), um estímulo inicial de 30-

40% declinou para 2-8%, após 6 semanas de crescimento em elevado CO2 (Yelle et 

al., 1989). No algodão, um estímulo inicial de 50% diminuiu para 15% (Delucia et al., 

1985). Vários declínios têm sido relatados para pepino (Monoecious cucumbers) (Peet 

et al., 1986), arroz (Oryza sativa) (Aoki & Yabuki, 1977), tabaco (Nicotiniana tabacum) 

(Raper & Peedin, 1978) e soja (Glycine max) (Havelka et al., 1984). Essa redução da 

taxa fotossintética ao longo do tempo, em plantas crescidas em elevado CO2, se dá 

principalmente pelo aumento no acúmulo de carboidratos não-estruturais nas folhas, 

dentre eles o principal é o amido (Stitt, 1991).  A amplitude de resposta do crescimento 

em relação ao elevado CO2 depende da relação fonte-dreno de cada espécie, porém a 

maioria das espécies de crescimento rápido respondem positivamente ao CO2, com 

um aumento de biomassa de aproximadamente 47% (Poorter & Pérez-Soba, 2002). 

 Há grande significância em respostas de longo prazo em diferentes grupos de 

plantas expostas ao aumento de CO2 atmosférico. No estudo comparativo entre 

coníferas e angiospermas foi observado que a média de aumento de biomassa para 

coníferas é maior (ca. 130%) em relação às espécies arbóreas decíduas (49%) e o 

mesmo padrão de estímulo foi visto para a fotossíntese nas coníferas (62%) e nas 

arbóreas decíduas (53%) (Saxe et al., 1998). Em uma metanálise, as espécies foram 

dividas em sete grupos funcionais de plantas crescidas em elevado CO2 foram obtidas 

diferentes porcentagens de resposta para as plantas dos tratamentos onde foram 
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crescidas em elevado CO2 e em ambiente em relação à assimilação máxima obtida 

sob luz saturante, sendo que o grupo das Leguminosas (que nodulam) obteve 20%, 

plantas cultivadas C4 11%, gramíneas C4 -3%, plantas cultivadas C3 13%, arbustos 

20% e árvores 47% de estímulo. O grupo das árvores, em geral, apresentou maiores 

porcentagens de diferença em relação ao tratamento com concentração ambiente 

(Ainsworth & Rogers, 2007). 

  Em plantas crescidas sob condições de elevadas concentrações de CO2 uma 

série de processos fisiológicos pode explicar esse aumento no crescimento não 

proporcional ao aumento da fotossíntese (Körner 1991, 1996), como por exemplo: 

ajustes na alocação de carbono (Hirose et al., 1989; Poorter, 1993; Luo et al.,  1994; 

Lambers et al., 1995), senescência das folhas, exsudação (Norby et al., 1987), 

respiração (Amthor, 1991), massa foliar por unidade de área (Lambers & Poorter, 

1992) e o armazenamento de carboidratos não-estruturais (Chapin et al., 1990). 

 Analisando 130 trabalhos de crescimento de plantas em condições de elevado 

CO2 (~700 ppm), foi observado que a TCR apresentou estímulo em 9% dos casos e 

esse aumento foi atribuído ao aumento de TAL (23%). Contudo, a massa específica 

foliar (MEF) foi diminuída em 13%. Essa diminuição neutraliza o aumento da taxa 

fotossintética por unidade de área foliar e resulta em um crescimento 

substancialmente menor do que era esperado com base apenas na taxa fotossintética 

(Poorter & Pères-Soba, 2002).  

 Analisando os parâmetros de crescimento foi verificado que a TCR é pouco 

afetada, com um aumento entre 0-10%, em experimentos que comparam o elevado 

CO2 com ambiente. Esse pequeno aumento está correlacionado com a taxa de 

fotossíntese (Poorter, 2002). Ocorre uma diminuição da MEF devido principalmente ao 

aumento dos níveis de carboidratos não estruturais, principalmente do amido. Esse 

acúmulo pode ser visto como prova de que o ganho de carbono não é o único limitante 

no crescimento em CO2 elevado, mas sim que não há drenos suficientes que supram a 

oferta de carbono (Poorter, 2002). 

 O aumento nas taxas fotossintéticas e a melhora nas relações hídricas 

observados nas plantas cultivadas em elevado CO2 normalmente geram incrementos 

de biomassa e altura nessas plantas, que são respectivamente 49% e 12% maiores do 

que as cultivadas em atmosfera ambiente de CO2 (Poorter & Pérez-Soba, 2002; 

Ainsworth & Long, 2005). Aidar et al. (2002) estudando plântulas de Hymenaea 

courbaril encontraram alterações na relação raiz:parte aérea, decorrentes das 

mudanças no conteúdo de biomassa dos diferentes tecidos, quando as plantas foram 



13 

 

cultivadas em ambiente com CO2 elevado.  Marabesi (2007) observou em Senna alata, 

um aumento de biomassa de 60% em plantas crescidas em CO2 elevado. Neste 

mesmo trabalho o autor observou alterações alométricas e aumento na taxa de 

crescimento relativo. Em outros trabalhos ainda são observados o aumento da 

capacidade de crescimento em plântulas, da rebrota de indivíduos podados, 

mudanças no padrão de reprodução (Ward & Strain, 1999) e aumento da massa em 

sementes (Poorter & Navas, 2003). 

 Godoy (2008) acompanhou o desenvolvimento de cinco leguminosas da Mata 

Atlântica de diferentes estágios sucessionais até 50 dias após a germinação. Neste 

trabalho foi observado que o desempenho fisiológico dessas espécies em elevado CO2 

varia com a posição que a mesma ocupa no processo de sucessão ecológica. As 

respostas fisiológicas, como o incremento de biomassa e taxas fotossintéticas, são 

proporcionalmente maiores em espécies pioneiras quando comparadas às espécies 

tardias.  

 Um parâmetro importante para compreender as respostas fisiológicas das 

plantas a diversos fatores, como por exemplo, elevado CO2, é a análise de seus 

conteúdos totais de carbono e nitrogênio. Quando a relação entre conteúdo de 

carbono e de nitrogênio é acompanhada em diferentes órgãos da planta, é possível 

avaliar a distribuição do carbono entre os diferentes órgãos e com isto inferir 

alterações na alocação destes compostos (Poorter & Berglotte, 1992; Poorter et al., 

1997). É visto comumente que ecossistemas limitados em nutrientes podem estocar 

menos carbono quando crescidos em elevado CO2. Neste sentido a distribuição do 

carbono de uma planta está intimamente ligada com a de nitrogênio possuindo 

mecanismos de controle por feedback (Gifford et al., 2000). Uma maior concentração 

de nitrogênio resulta, muitas vezes, em maior taxa fotossintética, mas também resulta 

em um aumento na taxa de respiração (Chapin et al., 1987; Lambers, et al., 1989). As 

diferenças na distribuição de nitrogênio entre órgãos ou no investimento em diferentes 

tipos de compostos podem influenciar decisivamente na eficiência da planta com 

relação ao uso de nitrogênio (Cotrufo et al., 1998). 

 Se as plantas que crescem em elevadas concentrações de CO2 investem 

relativamente mais em parede celular e/ou compostos secundários, isso talvez 

aumente a longevidade foliar, mas diminuía a TCR, ou em um investimento adicional 

em proteínas, como por exemplo, na maquinaria fotossintética, que podem acelerar o 

crescimento (Poorter & Berglotte, 1992). Entender esse padrão de crescimento e de 

alocação de carbono em espécies arbóreas, cultivadas sob elevadas concentrações 
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de CO2, torna-se importante devido à necessidade de representar os processos que 

contribuem para alterações estruturais, na distribuição e na produtividade das 

espécies.  

 

1.4 Plantas: Novas fontes de biomassa para energia 

 Mundialmente, o principal fator responsável pelo aumento das concentrações 

de CO2 na atmosfera hoje é a queima de combustíveis fósseis com a finalidade de 

gerar energia para processos industriais, sendo que no Brasil a maior emissão é pelo 

desmatamento de florestas (Bernstein et al., 2007). Uma das alternativas para reverter 

o processo desenfreado de emissão desse gás, sem levar a economia mundial ao 

fracasso, é a utilização de fontes de energia renováveis em que o carbono emitido seja 

novamente seqüestrado (Bernstein et al., 2007; Buckeridge, 2008). 

 Muitas medidas políticas e diversas pesquisas tratam da utilização da 

biomassa para reduzir as emissões de gases do efeito estufa causada pela queima de 

combustíveis fósseis. Florestas e bioenergia são recursos que oferecem perspectivas 

de redução dessas emissões na atmosfera. Estes podem afetar diretamente a rede de 

fluxo de carbono da atmosfera através de 4 mecanismos: 1) estoque de carbono na 

biosfera; 2) estoque de carbono em produto na floresta; 3) uso de biocombustíveis 

substituindo o uso de combustíveis fósseis; 4) uso de produtos em madeira ao invés 

de produtos que tem como matéria prima o petróleo (Shlamadinger & Marland, 1996).  

 O termo "bioenergia" é muito utilizado atualmente para designar energia 

proveniente de plantas, mas essa energia derivada das plantas não é nova, pois tem 

sido utilizada desde a década de 80, quando preocupações sobre o fornecimento de 

petróleo e o aumento dos preços resultaram no uso de matérias primas vegetais para 

calor e eletricidade (Karp & Shield, 2008). No entanto, atualmente apenas 13,4% da 

oferta global de energia primária são derivados de plantas (Sims et al., 2006). A 

produção total possível é discutida, mas está entre 200 e 400 EJ ano-1 (1 EJ = 118 

joules) (Jurginger et al., 2006) indicando que as plantas são pouco exploradas na 

geração de energia. 

 Fisher e Schrattenholzer (2001) calcularam o potencial energético do uso 

sustentável de biomassa até o ano de 2050 levando em conta um alto crescimento 

econômico e uma baixa emissão de gases que intensificam o efeito estufa e 

verificaram que este cenário irá suprir 15% da energia primária global. 
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 Estima-se que 60-65% das emissões de gases do efeito estufa estejam 

associadas à produção, conversão e consumo de energia. As previsões indicam que 

isso pode se arrastar a médio e longo prazo, principalmente porque grande parte da 

população mundial ainda não tem acesso aos recursos energéticos, ou se tem, é de 

má qualidade. Em função do crescimento populacional, do aumento da economia e 

com a correspondente distribuição de renda, as emissões associadas ao consumo de 

energia podem aumentar em 2050 2,5 vezes em relação ao verificado em 2003 

(Walter, 2007). Por isso, é de grande importância que novas fontes de energia 

sustentável sejam encontradas e o seu emprego seja efetivado o mais rápido possível. 

 A utilização de milho ou cana-de-açúcar como biomassa para a produção de 

bioetanol é uma alternativa para substituir a utilização do petróleo como combustível, 

que tem sido bastante explorada atualmente. No entanto, novas fontes de biomassa 

como o Panicum virgatum (switchgrass), Miscanthus × giganteus (miscanthus), Salix 

viminalis na Europa e Salix eriocephala na América do Norte e Canadá (salgueiro) ou 

o Populus nigra (álamo) vem sendo estudadas a fim de atender a demanda energética 

(Gomez et al., 2008). 

 Nas comunidades mais afastadas da Amazônia brasileira, onde os recursos 

são escassos, mas há uma grande demanda de energia, espécies de árvores que se 

reproduzem e crescem rapidamente e possuem alto potencial energético podem ser 

utilizadas para a geração de energia a partir da biomassa utilizando-se biodigestores.  

 Um estudo mostrou que em um sistema de geração de energia por 

gaseificação utilizando biomassa da espécie Senna reticulata gerou 28Kw/h de 

energia elétrica, substituindo com sucesso o fornecimento de energia da companhia 

de distribuição do Pará. Essa energia foi utilizada para iluminação e refrigeração de ar, 

não apresentando queda de tensão. Os gases combustíveis gerados pela gaseificação 

dessa biomassa diminuíram em 68% o consumo de diesel na geração de energia 

elétrica. Desta forma, a substituição do diesel pela gaseificação de biomassa, pode ser 

aplicada em comunidades isoladas, substituindo a fonte energética e diminuindo o 

custo com linhas de transmissão inviáveis devido a baixa distribuição demográfica na 

região amazônica (Saraiva et al., 2006). 
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1.5 Senna reticulata, a espécie em estudo 

 Senna reticulata (WILLD.) H.S. IRWIN & BARNEBY (Leguminosae) sinonímia 

Cassia reticulata (WILLD.) H.S. IRWIN et BARNEBY (De Menezes, 1978) é uma 

espécie arbórea pioneira oriunda de áreas abertas e inundadas da Floresta Amazônica 

com o solo rico em nutrientes (Prance, 1979). Encontrada em abundância nas regiões 

de Várzea, leito de rios, em ambientes perturbados que estão sujeitos à inundação 

(Parolin, 2005) e também em algumas regiões de Terra Firme (Parolin et al., 2002) 

(Figura 1).  

 Na Amazônia Central esta espécie não ocorre em regiões de elevação baixa, 

isto é, coloniza apenas locais acima de 25 metros do nível do rio, com maior 

ocorrência em solos de alta sedimentação e cresce preferencialmente em pastagens 

abandonadas (Parolin et al., 2002). Popularmente é conhecida como matapasto, 

devido a sua alta capacidade de competição, crescimento e estabelecimento em locais 

de pastagem e áreas abertas (Parolin, 2001b; 2005). Essa espécie pode atingir até 

doze metros, mas raramente são encontrados indivíduos que excedam oito metros, 

devido ao controle por poda realizado para a manutenção de pastagens (Parolin, 

2001b; 2005).  

 Folhas maduras são compostas de 8 a 14 pares de folíolos que são ovalado-

oblongos, obtusos, finos e glabros em ambos os lados. Suas flores são grandes, 

amarelas e polinizadas por insetos. O período de frutificação ocorre em 4 meses 

formando legumes longos com um peso médio de 0,6 gramas, produzem em média 15 

sementes por fruto, não tolerantes a dessecação, dispersas por hidro ou anemocoria, 

e a espécie não investe em banco de sementes (Parolin et al, 2002). 

 Por ser uma espécie totalmente adaptada a longos períodos de inundação, 

possui diferentes estratégias para sobreviver ao alagamento. Uma delas é a mudança 

na morfologia da planta, destacando a produção de raízes adventícias e a formação 

de lenticelas nos caules de plântulas e em árvores adultas (Parolin, 2001b).  

 Para S. reticulata, o período de inundação (que ocorre entre os meses de abril 

a agosto) não é crucial para sua sobrevivência, pois ela é extremamente tolerante ao 

alagamento, desde que mantenha algumas de suas folhas acima da superfície da 

água (Parolin, 2005). Novas folhas são constantemente produzidas e a produção só 

reduz ao final do período de alagamento, quando diminui a quantidade de energia 

disponível e quando termina o período de investimento na floração (abril a julho), 

frutificação (maio a agosto) e formação das sementes (Parolin et al., 2002).  
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Figura 1.  A espécie Senna reticulata. A) População adulta às margens do Rio Solimões; B) 

Detalhe de um botão floral; C) Fruto e sementes; D) Detalhe da folha; E) Ramo com 

inflorescências; F) Indivíduo adulto (Fotos: Bruna Arenque, 2008 – Manaus - AM).  

A 

B 

D 

C 

E F 
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 Estudos realizados por Parolin (2001a) com sementes, plântulas ou com 

indivíduos adultos, totalmente submersos, mostraram que em poucos dias de 

submersão não há sobrevivência de nenhum indivíduo e no caso das sementes não 

há inicio do processo germinativo. Apenas experimentos com plantas que sofreram 

alagamento parcial tiveram sucesso. 

 A capacidade de assimilação fotossintética dessa espécie varia entre 20 a 30 

mol CO2 m
-2s-1 e é uma taxa considerada alta quando comparada a outras espécies 

arbóreas tropicais (Larcher, 1994). Essa taxa de assimilação é elevada por causa da 

demanda dos drenos de crescimento no início da vida da planta (Parolin, 1997). A 

espécie necessita de um crescimento muito rápido a fim de atingir um ponto acima do 

nível do pulso da água, para suportar o período de alagamento, pois esta espécie não 

sobrevive quando totalmente submersa (Parolin, 1997). As plantas, até os 8 meses 

antes do primeiro alagamento, podem chegar à 4 metros de altura (Parolin, 1999). O 

mesmo padrão de crescimento foi visto somente em bambus que crescem 4,6 metros 

em 11 meses (Leeuwen et al., 1998).  

 Devido à preocupação com a geração de energias alternativas para tentar 

conter as mudanças climáticas globais, é necessário conhecer a ecofisiologia de 

espécies florestais e também entender qual a capacidade destas plantas em 

seqüestrar o dióxido de carbono transformando-o em biomassa a fim de gerar energia. 

Senna reticulata, além de ser uma espécie abundante em regiões da Amazônia e ter 

um potencial como nova fonte energética, é uma excelente espécie para estudos que 

envolvam regulação fotossintética e alocação de biomassa em atmosferas 

enriquecidas de CO2, pois possui alta capacidade fotossintética e crescimento rápido. 

 Este estudo vem contribuir com a literatura relatando as respostas de uma 

planta amazônica cultivada em elevada concentração de CO2 na atmosfera durante 

um longo período. O trabalho procurou avaliar a fotossíntese e o incremento de 

biomassa em plantas de S. reticulata crescidas em atmosfera enriquecida com CO2 

visando verificar o potencial de utilização da espécie como produtora de biomassa 

para geração de energia elétrica para comunidades ribeirinhas em sistemas isolados 

da Amazônia. 
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2. Objetivo 

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento fotossintético e sua 

influência sobre os parâmetros de crescimento em indivíduos jovens de Senna 

reticulata ao longo de 90 dias sob exposição a uma atmosfera enriquecida com o 

dobro da concentração atual de CO2. 
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3. Material e métodos 

 3.1 Obtenção e germinação das sementes 

 As sementes de Senna reticulata foram coletadas em matrizes na cidade de 

Belém - PA em outubro de 2008 e armazenadas em sacos de papel “tipo kraft” em 

temperatura de 5ºC até o início das atividades. Os experimentos foram realizados no 

Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Plantas e no Laboratório de Fisiologia 

Ecológica de Plantas (Lafieco) do Departamento de Botânica, Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo. 

 As sementes foram escarificadas mecanicamente por abrasão em lixa e 

posteriormente semeadas em bandejas contendo vermiculita umidecida. As bandejas 

foram acondicionadas em câmaras de germinação do tipo BOD sob fotoperíodo de 12 

horas com temperatura a 30oC. Após 7 dias do início da embebição, as plântulas 

foram transferidas para a casa de vegetação até completarem 10 dias para o início 

dos experimentos (Figura 2). 

 

Figura 2. Plântulas de Senna reticulata aos 10 dias após embebição. 

  

 3.2 Teste para adaptação de vasos e substratos 

 No intuito de selecionar o melhor tipo de substrato e o melhor formato de vaso 

para ser utilizado nos experimentos em elevada concentração de CO2, foram 

realizados quatro testes, como descrito a seguir.  

 Para a realização dos testes foram utilizados dois tipos de substrato: 1) 

vermiculita e areia 1:1 (verm) e 2) Plantmax® que é composto de uma mistura de turfa, 

vermiculita e casca de Pinus (Terra) e dois tipos de vaso: 1) tubos de PVC com 
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diâmetro de 9 cm, altura de 1,20 m, volume de 10 L (tubo) e 2) vasos menores com 

diâmetro de 20 cm, altura de 0,25 m, volume de 5 L (vaso). 

 Para cada tipo de vaso foram utilizados os dois substratos totalizando 4 

tratamentos. Em cada tratamento foram utilizadas 10 plântulas e em cada vaso foi 

colocado apenas uma plântula. O crescimento das plantas foi avaliado por medidas 

quinzenais de altura, número de folhas, área foliar e após 45 dias foi realizada uma 

coleta destrutiva para a obtenção da biomassa seca. 

 

 3.3 Experimento de elevada concentração de CO2 

 Após determinado o tipo de substrato e o tamanho de vaso mais adequado 

para os experimentos com S. reticulata, um novo lote de sementes foi posto para 

germinar como descrito no item 3.1. Depois de completados 10 dias desde a 

semeadura, as plântulas foram transferidas para vasos de PVC de 10 L (Figura 2) 

contendo o substrato Plantmax® (Terra) e foram distribuídas igualmente entre os 

tratamentos.  

 Durante todo o experimento as regas foram realizadas 3 vezes ao dia até a 

completa saturação do solo e semanalmente, as plantas foram regadas com solução 

de Hoagland modificada (Epstein, 1972) com concentração de nitrogênio de 20 mM. 

 Para o cultivo das plantas sob tratamento de enriquecimento com CO2 foram 

utilizadas 4 câmaras de topo aberto (OTC’s do inglês - open top chambers) 

construídas com estruturas metálicas e revestidas de policarbonato, com dimensões 

de 3 m de altura por 1,5 m de diâmetro. Cada câmara possui um conjunto de sensores 

que monitoram a umidade e temperatura interna e armazenam esses dados, a cada 

10 minutos, em um datalogger RICS® (Remote Integrated Control System). As 

concentrações de CO2 que foram utilizadas nas OTC’s foram de 380 mol mol-1 CO2 

(380ppm – tratamento ambiente) e 760 mol mol-1 CO2 (760ppm – tratamento elevado 

CO2). Para que as duas câmaras de elevada concentração de CO2 mantivessem a 

concentração de 760ppm de CO2 foi necessário o acoplamento de uma tubulação 

externa inferior que injeta CO2 de um cilindro e o mistura com o ar do ambiente 

(Figuras 3 e 4).  A renovação do ar dentro da câmara foi de aproximadamente 1 

minuto e ocorreu devido ao sistema de fluxo forçado de ar descrito acima.  
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Figura 3. Câmaras de topo aberto utilizadas para o crescimento das plantas durante os 

experimentos.  

 

Figura 4. Esquema do funcionamento das câmaras de topo aberto: 1 – Cilindro de CO2; 2 – 

Microválvula de CO2; 3 – Bico injetor de CO2; 4 – Entrada de ar; 5 - ventilador, 6 plantas, 7 

sensor de temperatura e 8 sensor de umidade. Setas indicam a saída do ar para o topo da 

câmara (Arenque, 2010). 

 

 O experimento teve a duração de 100 dias, contando com os 10 dias de 

embebição e germinação das plântulas e foi realizado entre janeiro e abril de 2009. As 

coletas destrutivas e não destrutivas foram realizadas a cada 15 dias, sempre 

contando a partir do dia inicial de tratamento, totalizando 7 coletas (0, 15, 30, 45, 60, 
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75, 90). A cada coleta, foram obtidas medidas de: trocas gasosas, conteúdo de 

clorofilas, carotenóides, proteínas totais, biomassa seca, crescimento e quantificação 

de carbono e nitrogênio.  

  

 3.3.1 Trocas gasosas 

 As medidas de trocas gasosas foram feitas pelo sistema de fotossíntese portátil 

(modelo LI 6400 XT, LiCor) que consiste em um sistema aberto contendo um 

analisador de gases por infravermelho (IRGA) que infere o diferencial entre CO2 e H2O 

em um fluxo de ar que passa pela câmara onde está a unidade foliar que está sendo 

analisada.  

 Aos 60 dias de experimento foi realizada uma coleta de dados de fotossíntese 

instantânea ao longo do dia (24hs) nos horários: 2, 6, 10, 12, 14, 16, 18 e 22 horas. As 

medidas foram feitas em folhas totalmente expandidas de 5 indivíduos para cada 

tratamento. Para essas medidas, os parâmetros de umidade, temperatura e 

luminosidade não foram controlados e desta forma, variaram ao longo do dia de 

acordo com o ambiente. 

 Ao longo do experimento foram realizadas curvas de resposta à luz e ao CO2, 

em ambos os tratamentos, conforme metodologia descrita por Blomm et al. (1980) e 

Long & Bernacchi (2003). Essas curvas foram realizadas entre 9hs e 16hs com a 

câmara de luz que possui uma área de exposição foliar de 2 cm2.  

 As medidas de trocas gasosas ao longo do experimento foram realizadas na 

primeira folha totalmente expandida e em cada tratamento foram utilizados 6 

indivíduos por coleta. Após fazer as curvas de resposta à luz foi obtido o ponto de 

saturação de luz para cada uma das plantas. A folha foi marcada para que no dia 

seguinte fossem realizadas curvas de resposta ao CO2 na mesma folha que foi 

calculada o ponto de saturação.   

 Os pontos utilizados nas curvas de luz foram entre 0 e 1500 mol fótons m-2 s-1 

e a concentração de CO2 utilizada nas curvas permaneceu a mesma dos tratamentos, 

ou seja, as plantas do ambiente com 380 ppm e as do tratamento elevado com 760 

ppm de CO2. As equações utilizadas para calcular os parâmetros: A (taxa de 

assimilação líquida de CO2, μmol.CO2.m
2.s-1), gs (condutância estomática mol.H2O.m2 

s-1) e Ci (concentração intercelular de CO2 μmol.CO2.mol.ar-1) seguiram Caemmerer & 
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Farquhar (1981). As curvas de luz foram analisadas pelo modelo da hipérbole não 

retangular como indicado por Long & Hällgren (1993): 

A = Φ FFFA + AmaxB - √ [(Φ FFFA + AmaxB)2 – 4 Θ Φ FFFA AmaxB] –Rd 

2 Θ 

sendo que A é a taxa de assimilação líquida de CO2 (μmol.CO2.m
-2.s-1), Φ é o 

rendimento quântico aparente, FFFA é o fluxo de fótons fotossinteticamente ativos 

(μmol.CO2.m
-2.s-1), AmaxB é a assimilação bruta máxima (μmol.CO2.m

-2.s-1), Θ 

convexidade e Rd taxa de respiração no escuro (μmol.CO2.m
-2.s-1). 

 Na modelagem das curvas de luz foram obtidos os seguintes parâmetros: 

Assimilação líquida, rendimento quântico aparente, convexidade (Θ) e a respiração 

(Rd) de acordo com Long & Hällgren (1993). 

 A eficiência do uso da água (EUA – μmol.CO2.mmol.H2O
-1) foi calculada a partir 

dos pontos obtidos nas curvas de luz, sendo que a assimilação líquida e a 

transpiração (E – mmol.H20.m-2.s-1) (utilizadas para o cálculo – A/E) foram obtidas no 

ponto de saturação de luz que foi de 800 mol fótons m-2 s-1 (Farquhar, et al., 1982).  

 As curvas de resposta ao CO2 (curvas A x Ci) foram analisadas pelos dados da 

taxa de assimilação líquida em função da concentração intercelular de CO2 (Ci). As 

concentrações de CO2 utilizadas nessas curvas foram entre 50 e 1200 μmol.CO2.m
-2.s-

1. Os parâmetros fotossintéticos das curvas AxCi foram calculados a partir do modelo 

bioquímico proposto por Farquhar et al, (1980), e com as modificações posteriores 

(Caemmerer & Farquhar, 1981; Farquhar & Caemmerer, 1982; Caemmerer, 2000) 

determinando a assimilação (A) como:  

A =  Vc (1 – (Γ*/Ci)) - Rd 

sendo Vc a taxa de carboxilação da RuBP via Rubisco, o termo (1 – (Γ*/Ci)) é usado 

para calcular a proporção do carbono que foi recentemente assimilado e que é 

liberado na fotorrespiração, Γ* é o ponto de compensação de CO2, Ci concentração de 

CO2 intracelular e o Rd é a taxa  de respiração mitocondrial na presença de luz. 

 O modelo de Farquhar e colaboradores (1980) calcularam quantitativamente as 

partições bioquímicas e a limitação estomática da fotossíntese, pela resposta do CO2 

assimilado por fração molar de CO2 intercelular (A/Ci). A taxa de carboxilação da 

Rubisco é determinada pelo mínimo de 3 limitações as quais podem ocorrer pela falta 
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de CO2 na carboxilação da enzima Rubisco (Ac), pelo transporte de elétrons para a 

regeneração da RuBp (Aj) e na utilização de trioses fosfato (At) (Farquhar et al., 1980, 

Caemmerer, 2000):  

Vc max = min (Ac, Aj, At) 

 Sendo assim quando o Vcmax é substituído da equação de assimilação temos: 

A =  min {Ac,Aj,At} . (1 – (Γ*/Ci)) – Rd 

 

 Neste modelo não foi considerada a limitação pela utilização de trioses fosfato 

(At) (Sharkey, 1985; Caemmerer, 2000), uma vez que os dados não apresentaram um 

declínio da assimilação em alto Ci, característico desta limitação. Neste sentido 

considerou-se apenas o Ac e o Aj: 

Ac =      ([Vc max (Ci - Γ*)] / [Ci + Kc (1 + O2/Ko)]) – Rd 

 

Aj = ([J max (Ci - Γ*)] / [4Ci + 8 Γ*]) - Rd  

 

 Utilizando a inclinação inicial da reta da taxa de assimilação líquida em função 

do Ci (Ci menor que 200), foi possível calcular a velocidade máxima de carboxilação 

da enzima Rubisco (Vc Max) pelos resultados obtidos da equação de limitação por Ac 

(Caemmerer 2000). O cálculo da taxa máxima de transporte de elétrons (Jmax) foi 

realizado resolvendo a equação que descreve os pontos de Aj. 

 O decréscimo da fotossíntese pode ocorrer freqüentemente pela diminuição na 

condutância estomática foliar. Contudo, isto não significa necessariamente que os 

estômatos são mais limitantes para a fotossíntese. Neste sentido, procurou-se 

quantificar a limitação estomática pelo método proposto por Farquhar e Sharkey 

(1982), descrito com maiores detalhes em Long e Bernacchi (2003) que utiliza para o 

cálculo os dados das curvas A/Ci.  Se uma folha possui como uma taxa fotossintética 

A’ em uma concentração interna de CO2 (Ci) devido a uma dada concentração 

atmosférica de CO2 (Ca), podemos predizer que uma assimilação hipotética (A’’) seria 

possível quando ocorre o livre acesso de CO2 do ambiente, isto é, quando a 

condutância seria infinita e o Ci seria igual ao Ca.  
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 Desta forma a limitação imposta pela condutância (L) é dada pela equação: 

L= (A’’ – A’)/A’’ 

onde, A’ é a assimilação em relação a quantidade de Ci e A’’ é a assimilação estimada 

considerando o Ci igual ao Ca. 

 

 3.3.2 Quantificação de clorofilas a e b e carotenóides 

 Em cada ponto amostral (coletas 30, 45, 60, 75 e 90) foi coletado um disco 

foliar de área 1,54 cm2, de 5 indivíduos por tratamento, para a quantificação de 

clorofilas a e b e carotenóides. O disco foliar foi imediatamente congelado em 

nitrogênio líquido e o material foi armazenado em freezer -80 ºC até a extração (no 

máximo 24hs após a coleta). 

 A extração dos pigmentos foi realizada de acordo com Porra et al. (1989). 

Foram adicionados 2 mL de acetona 80% ao material que foi macerado e 

posteriormente centrifugado a 13400 g a 4 ºC. A absorbância do sobrenadante foi lida 

em espectrofotômetro com três comprimentos de onda distintos: 663nm para clorofila 

a, 645nm para clorofila b e 470 nm para carotenóides (Lichtenthaler, 1987). A partir 

das absorbâncias foram calculadas as concentrações desses pigmentos pelas 

equações onde a quantidade de clorofilas e carotenóides é dada em g g MF-1: 

Clorofila a = 12,25. Abs 663 – 2,79. Abs 645 

Clorofila b = 21,50. Abs 645 – 5,10. Abs 663 

Clorofila a + b = 7,15. Abs 663 + 18,71. Abs 645 

Carotenóides totais = (1000. Abs 470 – 1,82. Ca – 85,02. Cb) / 198 

 

 3.3.3 Medidas de crescimento  

 As medidas de crescimento, que compreenderam altura, área foliar, número de 

folhas e biomassa foram realizadas conforme descrito em Marabesi (2007). Para 

biomassa foram utilizados 5 indivíduos por tratamento. Nas coletas de dados que não 

foram destrutivas foram utilizados 18 indivíduos por tratamento. 
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 A altura foi medida a partir do aparecimento da primeira raiz lateral até a base 

do meristema apical do caule. A área foliar total de cada planta foi calculada a partir da 

somatória das áreas de todos os folíolos para cada folha e posteriormente para a 

planta toda.  

 A área foliar foi calculada com somatória das áreas de cada folíolo 

multiplicando o maior comprimento (C) pela maior largura (L). Para a correção da área 

aparente foi utilizado 204 folíolos e 64 cotilédones, que foram medidos comprimento e 

largura com o auxílio de uma régua e posteriormente digitalizados para a obtenção de 

uma imagem da área real que corresponde àquela medida. A área real digitalizada foi 

medida com o auxilio do programa de reconhecimento de área (Image-Pró Plus® 

versão 6.3, 2008). A correção da área foi realizada por regressão linear entre a área 

foliar medida e a área real (AR) obtida no programa, gerando uma equação de ajuste 

com fator de correção:  

AR = C . L . Fc 

sendo que Fc - fator de correção calculado para cotilédones e folíolos; C – 

comprimento máximo do folíolo; L – largura máxima do folíolo. 

 Análises de crescimento são amplamente usadas como ferramentas analíticas 

para caracterizar o crescimento em plantas. Dentre os parâmetros tipicamente 

calculados, o mais importante é o crescimento relativo (TCR). É uma equação que 

indica o incremento de biomassa seca por unidade de massa seca pela unidade de 

tempo que é dada em g g–1 dia–1. A hipótese básica implícita nessa estrutura é que o 

crescimento das plantas depende da fotossíntese e que a área foliar é uma variável da 

planta que direciona o ganho total de carbono (Poorter and Garnier, 2007). A taxa de 

crescimento relativa é definida na equação:  

TCR = Ln (B2)- Ln (B1) 

         t2-t1 

onde, Ln (B) é a média dos valores de biomassa total transformados em Ln (logarítmo 

natural) como recomendado por Hunt, 1982 e Hoffmann & Poorter 2002, t o tempo em 

dias de experimento. Os subscritos 1 e 2 referem-se a duas coletas consecutivas.  

 A taxa de crescimento relativa pode ser integrada à área foliar resultando em 

outros dois componentes que são a taxa de assimilação líquida (TAL, g m-2 dia-1) e a 

razão de área foliar (RAF, m2 g-1), sendo assim esses foram calculados utilizando as 

seguintes fórmulas: 



28 

 

          TAL =   (B2 – B1)     Ln (AF2)- Ln (AF1) 

                  (t2 – t1)               AF2-AF1 

 

sendo, B a biomassa total das plantas e  AF a área foliar. Os subscritos 1 e 2 referem-

se a duas coletas consecutivas (Hunt 1982). 

RAF = AF 

   B 

AF é a área foliar da planta e B a biomassa total da planta (Poorter & Nagel 2000). 

 Poorter e Nagel (2000) verificaram que é insatisfatório descrever a alocação de 

biomassa apenas como uma razão entre parte aérea e raízes. A separação entre 

folhas, caule e raízes dão, de acordo com estes autores, uma melhor equidade para 

diferentes funções entre as folhas e o caule. Sendo assim a alocação de biomassa é 

tida como a quantidade de biomassa presente nos diferentes órgãos da planta em 

relação à biomassa total da planta. Para descrever desta forma a alocação de 

biomassa, foi utilizada conceitos de frações de massa, onde a fração de determinado 

órgão da planta (raiz, caule e folha) foi calculada dividindo-se a massa seca do 

respectivo órgão pela massa seca da planta toda (g g–1), 

F(O) =  m (F C R) 

          B 

onde F (O) representa a fração do órgão, sendo utilizado FF para a fração folhas, FC 

para a fração caule e FR para a fração raiz; m a massa seca dos respectivos órgãos 

indicado pelo subescrito (F = folhas, C= caule e R= raiz) e B a massa seca total da 

planta (Poorter & Nagel 2000). 

 A massa específica foliar (g m-2) (MEF) da planta foi calculada pela seguinte 

fórmula, onde foi considerada a massa seca do disco foliar retirada do limbo foliar pela 

área do disco: 

MEF  =  massa disco foliar  (g) 

                área do disco (m2) 
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 Análises alométricas geralmente são realizadas através de dados log-log dos 

valores de biomassa da folha, caule ou raiz em função da biomassa total de forma a 

linearizar os dados. Porém, não foram realizadas transformações dos dados em 

logaritmo conforme Centritto et al. (1999), pois tanto a biomassa total como a 

biomassa de cada órgão, apresentaram um padrão exponencial de crescimento e, 

portanto, a relação entre estes já é linear e não necessita de transformação 

logarítmica para linearização.  

 

 3.3.4 Quantificação de Carbono e Nitrogênio 

 A quantificação do carbono e nitrogênio nas plantas de S. reticulata foi 

realizada em colaboração com o Laboratório de Ecologia Isotópica, do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura (CENA) em Piracicaba-SP. Foi determinado o conteúdo 

de carbono (C) e nitrogênio (N) em todas as coletas para 5 indivíduos dos dois 

tratamentos nos diferentes órgãos da planta (raiz, caule e folhas). 

 Utilizando uma balança analítica, foram pesados de 1,3 a 1,5 mg de biomassa 

previamente seca em liofilizador e pulverizada em moinho de bola. Essas amostras 

foram colocadas em cápsulas de estanho e analisadas em Elemental para C e N 

(Carlo-Erba modelo 1110) que por um processo de combustão, volatiliza o material e 

carregam as amostras através de um fluxo contínuo de gás hélio em linha com um 

espectrômetro de massas (Finnegan Delta Plus), onde se obtém a concentração de C 

e N das amostras. O padrão utilizado para a quantificação dos compostos foi o BBOT 

(2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene) com a composição de C = 72,703%, N 

= 6,522. 

 

 3.3.5 Índice estomático 

 Foram coletados segmentos de 1 cm2 da região mediana de folíolos de 5 

indivíduos para cada tratamento das coletas aos 45 e 75 dias. Estes foram fixados em 

etanol 70% até ser realizado o processo de diafanização. O método empregado para 

diafanização foi descrito por Kraus & Arduin, 1997. A diafanização foi realizada com a 

fervura das amostras em etanol 95% e NaOH 5% (1:1). Após fervura, o material foi 

colocado para descoloração em água sanitária 20% e posteriormente foi deixado em 

água destilada até a retirada de todos os resíduos. 
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 Após completa diafanização dos cortes, o material foi corado com Azul de 

Astra. Depois deste procedimento as amostras foram desidratadas e em seguida foi 

acrescentado acetato de butila para retirar qualquer resquício de água.  

 Posteriormente, as lâminas foram montadas em bálsamo do Canadá, 

colocando todos os cortes com a face abaxial voltada para cima. As lâminas foram 

observadas em microscópio de luz transmitida em campo claro e as imagens obtidas 

em sistema de captura digital. As imagens digitalizadas foram utilizadas para a 

contagem dos estômatos e células epidérmicas através do software Image-Pro Plus® 

versão 6.3, 2008. 

 Como a espécie é anfiestomática, ou seja, possui estômatos nas duas faces da 

folha, foram capturadas imagens das faces abaxiais e adaxiais para os dois 

tratamentos. 

 Para cada individuo foi calculado o índice estomático de acordo com Salisbury, 

(1927): 

IE = [E / (E+C)] x 100 

onde, IE é índice estomático, E = número de estômatos por unidade de área, e C é o 

número de células epidérmicas por unidade de área. 

 

  3.4 Análises de dados 

 As análises estatísticas iniciais foram realizadas pelo pacote estatístico JMP 

5.0.1 (Copyright© 1989 - 2002 SAS Institute Inc.). Foram realizadas análises de 

homogeneidade considerando os resultados com um p<0,05 como não homogêneos. 

Os testes utilizados foram: O’Brien; Brown-Forsythe; Levene; e Bartlett. 

 Nos experimentos para verificação do tipo de vaso e substrato foi utilizado o 

teste de variância de um fator (ANOVA one-way) e a posteriori foi utilizado o teste de 

Tukey para verificar a diferença entre os tratamentos, considerando sempre o p<0,05 

como significativamente diferentes. 

 Para verificar se haveria diferença significativa entre os tratamentos de 

ambiente e elevado CO2, tanto nas coletas ao longo do tempo, quanto nas coletas de 

24 horas foram utilizados o teste paramétrico t-Student não pareado, considerando o 

p<0,05, como significativo.  
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 Os pontos e barras nas figuras apresentadas nos resultados representam a 

média aritmética ± erro padrão da média, dependendo do experimento, estes tiveram o 

nº de indivíduos por tratamento diferenciado: Experimento do tipo de vaso e substrato 

(10 indivíduos); Trocas gasosas (6 indivíduos); Experimentos de crescimento, e 

acúmulo de C e N (5 indivíduos); Contagem de Estômatos (35 imagens de 10 

indivíduos). 

 O efeito do tratamento de elevado CO2 em relação ao ambiente foi calculado 

com base na porcentagem das diferenças obtidas entre os tratamentos, seguindo o 

cálculo: 

% Efeito em ELEV CO2 = ((média elevado-media do ambiente)/media ambiente)x100 

 Foi considerada a resposta positiva ao tratamento de elevado CO2 quando 

obtidas porcentagens positivas e quando a resposta foi negativa consideraram-se 

porcentagens negativas. 

 

Análises de correlação (bivariadas) e análise de componentes principais 

(multivariadas) 

No intuito de avaliar o efeito do elevado CO2 na fotossíntese, no crescimento e 

alocação das plantas de S. reticulata ao longo do experimento foram utilizados 

métodos de análise bivariadas e multivariadas. Todos os dados que compõe as 

variáveis diretas das matrizes analisadas foram previamente testados para 

normalidade pelo teste de Anderson-Darling (p<0,05), para homogeneidade de 

variância pelo teste de Bartlett e Levene (p<0,05) e para simetria dada pelo valor do 

Skewness permitindo uma variação entre +2 a -2. Na análise de variância para dois 

fatores (ANOVA two way) foi verificado o quanto da variação representada em cada 

eixo poderia ser atribuída ao efeito do tratamento, ao efeito dos diferentes períodos de 

coleta e ao efeito da interação entre esses dois fatores. Essas análises de dados 

foram realizadas pelo pacote estatístico MINITAB® Release 14.12.0 (1972 - 2004 

Minitab Inc). Para cada matriz foram consideradas significativas as correlações que 

apresentaram valor de p < 0.05.  

 Para verificar a relação entre as diferentes variáveis foram realizadas análises 

bivariadas utilizando correlação de Pearson. Para tanto, os dados foram divididos em 

3 grandes matrizes de grupos distintos denominados: Crescimento, Fotossíntese e 

Unidade Foliar, para que a observação das correlações fossem facilitadas. As matrizes 
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foram feitas e identificadas de acordo com cada variável obtida sempre considerando 

o mesmo indivíduo por coleta e por tratamento. Para as análises de correlação entre 

os tratamentos foram desconsiderados as coletas ao longo do tempo permitindo a 

análise com 30 indivíduos por tratamento. A quantidade de variáveis para cada análise 

de correlação ficou dependente da matriz de dados obtidos: Crescimento - 28 

variáveis, Fotossíntese - 13 variáveis e Unidade Foliar - 29 variáveis (Siglas Anexo 4). 

Visto que algumas variáveis estavam altamente correlacionadas (0,998) devido à 

mesma natureza do dado, foram excluídas as variáveis que apresentaram alta 

correlação e que poderiam ser redundantes nas análises multivariadas. 

 Após definido as variáveis que melhor representassem os resultados 

observados foi iniciado a segunda etapa da análise de dados utilizando ferramentas de 

análises multivariadas buscando correlacionar o padrão de variação simultâneo entre 

os parâmetros obtidos ao longo do experimento e entre os tratamentos, sendo 

utilizada para esse fim a análise de componentes principais (PCA – Principal 

Components Analysis). Nessa análise as variáveis foram também distribuídas em três 

matrizes cada qual com um número de variáveis distintas: Crescimento (16), 

Fotossíntese (13) e Unidade Foliar (19). Nesta etapa foram agrupados os dados 

obtidos nas seis coletas realizadas no experimento resultando em três fases de 

crescimento: fase 1 (coletas dos 15 e 30 dias); fase 2 (coletas dos 45 e 60 dias) e fase 

3 (coletas dos 75 e 90 dias). Com este rearranjo foi possível integrar os dados, ter uma 

maior robustez nas análises devido ao maior número de indivíduos por tratamento e 

fase (n=10) e facilitar a discussão. 

 Dessas três matrizes utilizadas para a análise de PCA foram geradas novas 

matrizes contendo as variáveis sintéticas que compõe cada componente principal. 

Esses componentes principais foram utilizados na construção de gráficos do tipo 

biplots de distância agrupando os principais eixos (PC1 a PC4) e os centróides (média 

dos postos) por tratamento e por fase de crescimento. Os vetores correspondentes 

dessas variáveis sintéticas foram plotados no plano a fim de observar quais resultados 

poderiam expressar melhor a combinação dos dados. Nessa análise os PCAs (PC1 a 

PC4) foram submetidos à análise de variância ANOVA de dois fatores, considerando a 

significância entre os tratamentos, entre as fases de crescimento e a interação entre 

eles. Neste sentido buscou-se refinar ainda mais as variáveis que poderiam ser 

trabalhadas ao longo das análises, excluindo aquelas que ainda expressariam o 

mesmo resultado, ou ainda aquelas que não apresentaram nenhum vetor importante 

entre esses 4 componentes. 
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 Somente após todas estas análises descritas acima foi possível estabelecer a 

melhor forma de abordar as hipóteses levantadas neste trabalho.  

 Nessa terceira etapa, após o refinamento dos dados, foram utilizadas apenas 

19 das 70 variáveis iniciais. As 19 variáveis foram distribuídas entre duas matrizes de 

dados denominadas: Forma e Função Foliar (13 variáveis) e Crescimento e Alocação 

(6 variáveis). Nesta análise os dados foram submetidos novamente a uma correlação 

de Pearson para a matriz Forma e Função Foliar contendo as variáveis: Aliq, RQA, 

gSAT, Jmax, TRANSP, AF, NT-F, CB-F,AeB, MEF, Vcmax, EUA e Rd. Nesta matriz 

Forma e Função Foliar foi realizada a análise de PCA e após obtidos os principais 

componentes (PC1 a PC5) foi realizado uma análise de variância de dois fatores 

(ANOVA two way) verificando o quanto da variação representada nos eixos foi 

referente ao efeito do tratamento, da fase de crescimento e da interação entre esses 

dois fatores.  

 Para compreender como os parâmetros foliares interagem com os mecanismos 

que envolvem o acúmulo de biomassa total das plantas e a senescência foliar em 

elevado CO2, os cinco principais componentes (PC1 a PC5) que representam a matriz 

Forma e Função Foliar foram agrupados à matriz de Crescimento e Alocação. As 

variáveis de crescimento e alocação que foram utilizadas nessa matriz foram: BST, 

SENES, R/Pa, TCR, TAL e RAF. A partir desta matriz, foi realizada análise de 

correlação de Pearson. 

 Grande quantidade de análises foi realizada e muitas vezes foram utilizadas 

diversas variáveis para expressar a mesma resposta, sendo assim, optou-se por 

apresentar os resultados apenas das análises referente à terceira etapa que 

corresponde a duas matrizes: Forma e Função Foliar e Crescimento e Alocação. A 

descrição para a realização da análise de componentes principais (PCA) e como 

realizar os biplots são descritas em Legendre & Legendre (1998) e as correlações de 

Pearson foram obtidas de acordo com Zar (1999).  
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4. Resultados 

 4.1 Validação do substrato e do tipo de recipiente 

 Após 45 dias de experimento foi observado que o tratamento Tubo/terra 

resultou em uma planta com a raiz mais alongada e vigor maior da parte aérea, como 

pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5. Plantas de Senna reticulata cultivadas durante 45 dias em diferentes tipos de 

substrato (vermiculita e terra) e diferentes recipientes (vaso ou tubo de PVC). Barra lateral 

corresponde a medida de 5 cm. 

 A biomassa de folha, caule e raiz das plantas no tratamento Tubo/terra foram 

maiores em relação aos outros tratamentos (40% folha, 40% caule e 35% raiz), 

totalizando em uma biomassa total maior que 37% em relação à biomassa total 

produzida entre os outros tratamentos (Figura 6). 

 Na Figura 6, é visto que a biomassa da raiz no tratamento Vaso/terra foi 

significativamente menor (30 mg) do que em raízes cultivadas em Tubo/terra (68 mg). 

Os tratamentos que utilizaram Vaso/verm (51 mg) e Tubo/verm (48 mg) tiveram os 

resultados de biomassa das raízes semelhantes entre si, diferindo somente dos  

tratamentos com terra. 
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Figura 6. Biomassa seca (g) dos órgãos (folha, caule e raiz) e o total de biomassa de Senna 

reticulata cultivada durante 45 dias, sob tratamento de diferentes vasos e substratos. Barras 

representam a média aritmética ± erro padrão (n=10). Letras diferentes correspondem a 

diferença significativa entre os tratamentos no mesmo órgão (p<0,0001).  

 

 O número de folhas não diferiu significativamente entre os tratamentos, 

apresentando um p=0,1525, conforme a Tabela 1. No entanto, as medidas de altura e 

área foliar apresentaram diferenças significativas. Em relação às medidas de altura, foi 

observado que as plantas cultivadas com terra apresentaram maior crescimento do 

que as com vermiculita. Os tipos de vaso não causaram efeito no crescimento em 

altura dessas plantas. A área foliar do tratamento Tubo/terra foi maior em relação ao 

Vaso/terra. Os tratamentos Tubo/verm e Vaso/verm apresentaram resultados 

semelhantes mostrando que o substrato não interferiu no desenvolvimento da área 

foliar, sendo observada diferenças apenas para a altura (Tabela1). 

Tabela 1. Número de folhas, altura e área foliar total de Senna reticulata cultivadas durante 45 

dias, sob tratamento em diferentes recipientes e substratos. Valores representam a média 

aritmética ± erro padrão (n=10). Letras diferentes correspondem a diferença significativa entre 

os tratamentos no mesmo órgão. Altura e área foliar p<0,0001 e nº de folhas p = 0,1525.  

 
Nº Folhas Altura Àrea foliar 

Tubo/terra 8,5 a ± 0,22 8,76 a ± 0,42 104,21 a ± 13,09 

Vaso/terra 8,1 a ± 0,23 8,77 a ± 0,23 76,67 b ± 8,67 

Vaso/verm 7,8 a ± 0,13 6,65 b ± 0,29 52,85 c ± 2,32 

Tubo/verm 8,1 a ± 0,23 6,22 b ± 0,35 47,17 c ± 5,21 

  

b 
a 

b b b 

a 

b b 

a b b b 

a 

b 

c c 
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 4.2 Condições experimentais 

 O monitoramento das condições climáticas internas das OTC’s foi diário e as 

médias de temperatura e umidade ao longo dos 3 meses de experimento podem ser 

observadas nas Figuras 7 e 8. Ao longo do experimento a mínima de temperatura foi 

de 20,3ºC e a máxima foi 30,9ºC. Em relação a umidade relativa do ar, a mínima e a 

máxima observadas foram de 60,67% e 92,78%, respectivamente.  

 

 

Figura 7. Temperatura (ºC) média diária interna das câmaras de topo aberto ao longo de 90 

dias de experimento que compreende de 23 de janeiro à 23 abril de 2009. Setas 

representam o ponto das coletas de trocas gasosas e a coleta destrutiva. Pontos 

representam a média aritmética ± erro padrão
 
(n=4). 
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Figura 8. Umidade relativa diária do ar (%) interno das câmaras de topo aberto ao longo de 

90 dias de experimento que compreende de 23 de janeiro à 23 abril de 2009. Pontos 

representam a média aritmética ± erro padrão
 
(n=4). 

  

 Os dados de temperatura e umidade relativa do ar do experimento ao longo de 

24 horas estão representados na Figura 9.  

 No período da manhã observa-se um aumento de temperatura, por volta de 10 

°C, com concomitante redução da porcentagem de umidade relativa do ar (de 85% 

para 55%). No período após o meio dia ocorre o inverso, sendo que a temperatura 

diminui e a umidade relativa aumenta.  

 A intensidade luminosa durante as medidas de fotossíntese instantânea foram 

semelhantes para os dois tratamentos durante todo o curso diário, com exceção do 

horário das 14hs, onde houve uma diminuição na incidência de luz durante a coleta de 

dados referente às plantas em tratamento de elevado CO2 (Figura 9C). 
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Figura 9. (A) Temperatura média (ºC) para os dois tratamentos, (B) umidade relativa do ar (%) 

interno das câmaras de topo aberto nos dois tratamentos, (C) quantidade de luz 

fotossinteticamente ativa (PARin) ao longo do dia aos 60 dias de tratamento para o ambiente 

(□) e o elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão
 
(n=4). 

 

 4.3 Trocas gasosas 

4.3.1 Fotossíntese ao longo do dia 

 A assimilação líquida de CO2 em ambos os tratamentos ocorreu entre 10 e 

16hs (Figura 10). No tratamento elevado há uma tendência de menor respiração e 

maior assimilação ao longo de todos os horários para as plantas e na assimilação foi 

observado um aumento de 23% às 12hs em relação ao ambiente. Quando analisados 

os valores de respiração, obtidos no período de ausência de luz, verificou-se que as 

plantas do elevado CO2 apresentam redução de 28% na taxa respiratória às 2hs. Esse 

aumento significativo da assimilação ao meio dia sob condições de elevado CO2 

coincide com a manutenção das taxas de condutância estomática que no mesmo 

horário são semelhantes entre os tratamentos (Figura 11). 

  

A B 

C 
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Figura 10. Assimilação de CO2 (mol m
–2

 s
-1

) ao longo de 24hs sob luz ambiente (μmol fótons 

m
–2

 s
-1

), realizadas nas primeiras folhas totalmente expandidas de plantas de Senna reticulata 

cultivadas aos 60 dias sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. Pontos representam 

a média aritmética ± erro padrão da média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa 

entre os dois tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

  

 A variação da condutância estomática das plantas coincide com as oscilações 

observadas em temperatura e umidade relativa do ar. Ao longo do dia, a condutância 

estomática das plantas do tratamento ambiente sofre maiores flutuações do que para 

as plantas do elevado (Figura 11). Estas últimas apresentam uma condutância 

constante principalmente entre os horários das 6 às 12hs. No tratamento ambiente, a 

condutância estomática é maior às 10hs (38%) e às 14hs (30%) e menor às 18hs 

(205%) em relação ao tratamento elevado. 

 

* 

* 
* 
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Figura 11. Condutância estomática (mol H2O m
–2

 s
-1

) ao longo de 24hs realizadas nas 

primeiras folhas totalmente expandidas de plantas de Senna reticulata cultivadas aos 60 dias 

sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± 

erro padrão da média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois 

tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 

4.3.2 Fotossíntese ao longo do tempo 

 Curvas de resposta à Luz 

 A transpiração tendeu a ser menor no tratamento elevado ao longo do tempo, 

sendo significativamente menor aos 75 dias. Nas coletas 45 e 60 a transpiração foi 

maior no tratamento elevado em relação ao ambiente, mas os dados não foram 

significativos. Calculando a eficiência do uso da água, foi observado que aos 30, 75 e 

90 dias de coleta as plantas utilizaram melhor os recursos hídricos em relação a 

quantidade de C fixado. Nestas coletas (30, 75 e 90 dias) pode ser visto que a 

porcentagem de efeito do elevado CO2 foi de 40%, 189% e 79%, respectivamente 

(Tabela 2). 

 

 

 

* * 

* 

* * 

* 
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Tabela 2. Parâmetros de trocas gasosas obtidos nas curvas de assimilação líquida de CO2 em 

função do fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (μmol fótons m
–2

 s
-1

) das plantas de Senna 

reticulata sob tratamento de ambiente e elevado CO2. Transpiração em mmol H2O m
-2

 s
-1 

(E); 

Eficiência do uso da água em μmol CO2 mmol H2O
-1

 (E.U.A). Valores representam a média 

aritmética ± erro padrão da média (n=6). Asteríscos representam diferença significativa entre os 

dois tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

15 8,4 ± 0,36 6,8 ± 0,61 3,1 ± 0,18 3,8 ± 0,40

30 9,0 ± 0,58 7,9 ± 0,43 2,0* ± 0,11 2,8* ± 0,24

45 9,6 ± 0,48 9,7 ± 0,90 1,6 ± 0,05 2,0 ± 0,29

60 7,3 ± 1,49 8,1 ± 0,59 2,4 ± 0,63 2,2 ± 0,26

75 8,7* ± 1,17 3,0* ± 0,45 1,9* ± 0,36 5,5* ± 0,81

90 7,0 ± 1,18 5,3 ± 0,99 2,4* ± 0,30 4,4* ± 0,72

E E.U.A

Amb Elev Amb Elev

 

 

 Os parâmetros obtidos pela modelagem das curvas de luz como a assimilação 

líquida, respiração no escuro, condutância estomática, convexidade e rendimento 

quântico são apresentados na Tabela 3.  

 A assimilação líquida no tratamento de elevado CO2 é significativamente maior 

nas coletas aos 30 e 45 dias de experimento (27% e 28%, respectivamente) quando 

comparado ao ambiente. No anexo 1 estão apresentadas as médias dos pontos 

obtidos pelas curvas em resposta à luz que foram realizadas durante o experimento.  

 Ao longo das coletas a condutância estomática tendeu a ser menor para o 

tratamento em elevado CO2 em relação ao ambiente, como é visto nos pontos médios 

durante o experimento (Anexo 2). A diferença é mais pronunciada a partir dos 60 dias 

e tende a aumentar até o final do experimento. A queda da condutância no tratamento 

elevado é significativamente observada aos 15 dias com 23% de efeito, 75 dias com 

uma diferença é de 65% e aos 90 dias de 46% (Tabela 3).  

 A respiração (Rd) teve uma tendência a ser menor em elevado CO2 ao longo 

de todo o experimento, mas só foi significativamente menor aos 75 dias com uma 

redução de 51%. A eficiência quântica aparente foi significantemente maior (40%) aos 

30 e 90 dias para o tratamento elevado e nas outras coletas esta tendência foi mantida 

(Tabela 3). 

 A convexidade foi igual entre os dois tratamentos e entre as coletas, mostrando 

que o modelo da hipérbole não retangular foi apropriado para calcular esse parâmetro 

fotossintético das curvas de luz, uma vez que este é dependente desse parâmetro 

(Tabela 3). 
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Tabela 3. Parâmetros de trocas gasosas obtidos nas curvas de assimilação líquida de CO2 em função do fluxo de fótons fotossinteticamente ativos 

(μmol fótons m
–2

 s
-1

) das plantas de Senna reticulata sob tratamento de ambiente e elevado CO2. Assimilação (taxa de assimilação líquida máxima 

expressa com base na área μmol CO2 m
-2

 s
-1

) e Resp Escuro (taxa de respiração no escuro em μmol CO2 m
-2

 s
-1

); Θ convexidade da curva e  Φ 

rendimento quântico aparente. Valores representam a média aritmética ± erro padrão da média (n=6). Asteríscos representam diferença significativa 

entre os dois tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

15 32.57 ± 1.64 30.27 ± 1.68 2.32 ± 0.13 1.87 ± 0.25 0.85* ± 0.05 0.65* ± 0.08 0.88 ± 0.02 0.91 ± 0.02 0.06 ± 0.10 0.06 ± 0.00

30 24,07* ± 1.18 30,56* ± 1.53 2.10 ± 0.23 2.04 ± 0.29 0.95 ± 0.05 0.87 ± 0.03 0.79 ± 0.03 0.69 ± 0.06 0,05* ± 0.00 0,07* ± 0.00

45 20,01* ± 0.93 25,75* ± 0.90 2.06 ± 0.17 1.88 ± 0.24 0.92 ± 0.05 0.92 ± 0.04 0.79 ± 0.05 0.57 ± 0.11 0.06 ± 0.01 0.08 ± 0.01

60 21.63 ± 1.63 21.51 ± 0.59 2.32 ± 0.10 1.97 ± 0.29 0.55 ± 0.10 0.51 ± 0.08 0.65 ± 0.09 0.66 ± 0.03 0.06 ± 0.00 0.07 ± 0.00

75 20.80 ± 1.37 19.49 ± 0.65 2,03* ± 0.16 0,98* ± 0.14 0.57* ± 0.07 0.20* ± 0.03 0.58 ± 0.06 0.74 ± 0.05 0.06 ± 0.00 0.07 ± 0.01

90 21.78 ± 1.49 24.75 ± 1.08 2.41 ± 0.30 2.36 ± 0.12 0.62* ± 0.08 0.34* ± 0.06 0.78 ± 0.05 0.89 ± 0.02 0,05* ± 0.00 0,07* ± 0.00

Amb Elev Amb Elev Amb Elev Amb Elev Amb Elev

Assimilação Respiração ΦCondutância Θ
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Curvas de resposta ao CO2 

 As curvas de resposta da assimilação em função da concentração de CO2 entre 

os tratamentos do ambiente e elevado são apresentados na Tabela 4. Os resultados 

da coleta de dados das curvas de resposta ao CO2 podem ser acompanhados pelos 

pontos médios de todas as curvas realizadas durante o experimento (Anexo 3). 

 A velocidade máxima de carboxilação da enzima Rubisco (Vc max) das plantas 

do tratamento elevado tendeu a ser menor ao longo de todas as coletas em relação as 

plantas do ambiente. A diferença foi significativa aos 15, 45, 60 e 90 dias (31%, 24%, 

23% e 18%, respectivamente). 

 A taxa de transporte de elétrons (Jmax) não difere entre os dois tratamentos em 

todas as coletas, mas é possível observar que há uma variação do Jmax ao longo do 

desenvolvimento das plantas independentemente do tratamento submetido. Aos 15 

dias e aos 90 dias de experimento o valor de Jmax foi de 118 a 130 (mol fótons m-2s-

1) e aos 30 e 75 dias foi entre 81 a 101 (mol fótons m-2s-1). 

 A razão Ci/Ca foi significativamente maior nas 3 primeiras coletas (15, 30 e 45 

dias) para o tratamento em elevado CO2, e nos demais dias foi semelhante entre os 

dois tratamentos. A concentração de carbono dentro dos espaços intercelulares (Ci) 

nas plantas de elevado foi maior em relação às plantas do ambiente em todas as 

coletas.  

 A taxa de limitação da assimilação de CO2 pela condutância estomática (L) 

teve diferenças significativas apenas aos 15 dias, porém neste ponto foi não foi obtido 

a homogeneidade de variância (Tabela 5). 
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Tabela 4. Parâmetros de trocas gasosas obtidas a partir de curvas de assimilação líquida de CO2 em função da concentração intercelular de CO2. Vc 

max (Velocidade máxima de carboxilação da enzima Rubisco μmol CO2 m
-2

 s 
-1

); J max (Taxa máxima de transporte μmol fótons m
–2

 s
-1

); Ci/Ca 

(Concentração interna de CO2 e concentração de CO2 da atmosfera μmol CO2 m
-2

 s 
-1

); Ci (concentração interna de CO2 μmol CO2 m
-2

 s 
-1

) e L (Taxa 

de limitação da assimilação de CO2 pela condutância estomática ((A''-A')/A μmol CO2 m
-2

 s 
-1

). Valores representam a média aritmética ± erro padrão 

da média (n=6). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos. (*) considera homogeneidade de variância (**) não considera 

homogeneidade de variância (p< 0,05). 

15 135,9* ± 7.03 93,3* ± 2.14 129.1 ± 4.34 125.5 ± 1.53 0,88* ± 0.00 0,91* ± 0.01 320* ± 0.27 678* ± 2.91 0,158** ± 0.00 0,130** ± 0.01

30 72.6 ± 6.38 66.0 ± 3.61 93.4 ± 5.72 101.5 ± 4.46 0,92* ± 0.00 0,94* ± 0.00 336* ± 1.39 684* ± 6.82 0.128 ± 0.01 0.100 ± 0.01

45 71.9 ± 5.02 58.8 ± 4.57 84.8 ± 6.24 88.2 ± 5.37 0,93* ± 0.00 0,95* ± 0.00 335* ± 2.50 694* ± 3.29 0.118 ± 0.01 0.086 ± 0.00

60 78,9* ± 4.60 59,5* ± 1.46 96.1 ± 5.14 87.1 ± 0.89 0.87 ± 0.03 0.93 ± 0.01 312* ± 3.79 593* ± 18.0 0.178 ± 0.01 0.164 ± 0.03

75 70,8* ± 6.50 54,3* ± 2.83 93.1 ± 7.26 81.1 ± 2.77 0.90 ± 0.01 0.85 ± 0.02 332* ± 2.09 653* ± 8.11 0.126 ± 0.01 0.140 ± 0.01

90 100,4* ± 8.02 81,8* ± 1.32 120.5 ± 7.52 118.2 ± 4.74 0.88 ± 0.02 0.86 ± 0.02 317* ± 5.09 642* ± 3.46 0.166 ± 0.01 0.156 ± 0.00

Amb Elev Amb Elev Amb

Vc max J max Ci/Ca Ci L

Elev Amb Elev Amb Elev
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 4.4 Clorofilas a e b e carotenóides 

 O tratamento elevado apresentou plantas com diminuição na quantidade de 

clorofilas a e b ao longo de todas as coletas do experimento, porém foi significativo 

somente após 60, 75 e 90 dias de experimento (Figura 12). Para a clorofila a essa 

diferença foi de 42% (60 dias), 32% (75 dias) e 40% (90 dias). A redução observada 

para as clorofilas a foi semelhante para as clorofilas b (43%, 38% e 53%, 

respectivamente) e para as clorofilas totais houve uma diminuição de 42% (60 dias), 

33% (75 dias) e 43% (90 dias).  

 Os carotenóides das plantas submetidas ao tratamento elevado apresentaram 

uma diminuição significativa, em relação ao ambiente, apenas na coleta aos 75 dias 

(28%). Embora, aos 60 e 90 dias essa diminuição tenha sido semelhante (24% para 

ambos) da observada aos 75 dias, esses dados não apresentaram uma diferença 

significativa. Ainda que, o conteúdo de clorofilas a e b tenham sido diferentes entre os 

tratamentos, a razão de clorofilas a e b não apresentou alteração (dados não 

mostrados) (Figura 12). 

 

Figura 12. Quantidade de Clorofila a, Clorofila b, Clorofilas totais e Carotenóides totais (g 

gMF
-1

) das primeiras folhas totalmente expandidas de plantas de Senna reticulata cultivadas ao 

longo de 90 dias sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. Barras representam a 

média aritmética ± erro padrão da média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa 

entre os dois tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

* * * 

* * * 

* * * 
* 

* * * 
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 4.5 Crescimento e seus componentes 

 A partir das medidas de comprimento e largura feitas nas folhas e da área real 

obtida pelo programa de imagem foram realizadas retas de regressão linear (Figuras 

13 e 14). O fator de correção obtido por estas regressões e utilizado para a correção 

do cálculo da área foi de 0,7576 para os cotilédones e de 0,7611 para os folíolos. 

 

Figura 13. Área real dos cotilédones de Senna reticulata (cm
2
) em função das medidas 

calculadas entre o comprimento máximo (C) e a largura máxima (L) de cada.  

 

Figura 14. Área real dos folíolos de Senna reticulata (cm
2
) em função das medidas calculadas 

entre o comprimento máximo (C) e a largura máxima (L) de cada.  
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 Na Figura 15 está ilustrado o aspecto geral das plantas de S. reticulata ao 

longo das coletas destrutivas realizadas quinzenalmente, tanto as plantas do 

tratamento ambiente quanto do elevado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aspecto geral das plantas de Senna reticulata após as coletas destrutivas: A) coleta 

15 dias; B) coleta 30 dias; C) coleta 45 dias; D) coleta 60 dias; E) coleta 75 dias; F) coleta 90 

dias. Os tratamentos correspondem: Plantas da direita = Ambiente e da esquerda = Elevado 

(barras correspondem a 5 cm). (Fotos: Bruna C. Arenque, 2009).   
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 Os dados de área foliar e número de folhas podem ser observados nas Figuras 

16 e 17, respectivamente.  Os valores de área foliar das plântulas antes de iniciar os 

tratamentos (10 dias após embebição) foram de 2 cm2 e aos 90 dias de experimento 

essa área foliar chega em média a 1505 cm2 para o tratamento ambiente e de 1159 

cm2  no elevado. 

  Após 15 dias de cultivo dentro das câmaras, a área foliar de ambos os 

tratamentos foi de 31 cm2 que correspondeu a 5 folhas. Aos 30 dias, a área foliar total 

aumentou cinco vezes, atingindo 145 cm2 com 8 folhas para cada indivíduo, sendo que 

por folha esse aumento foi três vezes maior. Apesar da área foliar aos 45 dias ser 

igual para os dois tratamentos, o número de folhas diferiu significativamente, com uma 

diminuição de 13% das folhas do tratamento elevado, que correspondeu a uma média 

de 13 folhas para o tratamento ambiente e 12 para o elevado (Figura 17).  

 A área foliar foi significativamente menor para o tratamento elevado aos 60 

(17%), 75 (18%) e 90 (23%) dias em relação ao tratamento ambiente. A tendência de 

redução do número de folhas no tratamento de elevado CO2 permaneceu até o final do 

experimento sendo esta redução de 4%, 6% e 3% aos 60, 75 e 90 dias, 

respectivamente, porém foi significativa apenas aos 45 e 75 dias. 

  

 

Figura 16. Área foliar total (cm
2
) de Senna reticulata ao longo de 90 dias sob tratamento em 

ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão
 
(n=18). 

Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos considerando 

homogeneidade de variância (p<0,05). 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Figura 17. Número de folhas produzidas nas plantas de Senna reticulata ao longo de 90 dias 

sob tratamento em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± 

erro padrão da média (n=18). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois 

tratamentos considerando homogeneidade de variância (p<0,05). 

 

 Devido ao fato de que a área foliar foi menor no tratamento de elevado CO2, 

foram observados também os dados do número de folhas mortas ao longo das coletas 

(Figura 18) a fim de verificar se a redução na área teria sido devido à maior queda das 

folhas. Com esses dados, observou-se que a redução da área foliar das plantas do 

elevado CO2 aos 45 dias coincide com o início da queda de folhas para o mesmo 

tratamento. Houve diferença significativa para o número de folhas mortas entre os 

tratamentos dos 45 aos 90 dias, sendo que a diferença após 60 dias foi de 3 folhas 

entre os tratamentos. 

 

* 

* 

* 

* 
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Figura 18. Número de folhas mortas de Senna reticulata ao longo dos 90 dias sob tratamento 

em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão da 

média (n=18). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos. (*) 

considera homogeneidade de variância e (**) não considera homogeneidade de variância 

(p<0,05). 

 

 Para avaliar a da contribuição de cada folha na manutenção da área foliar foi 

calculada a área de cada uma das folhas de todas as plantas aos 90 dias de 

experimento (Figura 19). A partir dos dados obtidos foi observado que nenhuma planta 

de ambos os tratamentos possuía mais as 3 primeiras folhas e que em alguns 

indivíduos a 4ª folha ainda permanecia. A diferença na área foi vista na 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 

17ª e 18ª folhas. Foi visto que há uma diminuição na área foliar a partir da 15ª folha 

para ambos os tratamentos. 

   

 

 

 

** 

* 

* 

* 

** 

* 

* 
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Figura 19. Área foliar (cm
2
) de cada ordem foliar de Senna reticulata aos 90 dias de 

experimento sob tratamento em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. A folha 1 corresponde à folha 

mais velha e a 18 a mais nova. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão da média 

(n=18). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos considerando 

homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 

 As plantas sob tratamento de elevado CO2 não apresentaram diferenças no 

crescimento em altura em relação às plantas do ambiente. Esses dados podem ser 

vistos na Figura 20, onde as plantas aos 15 dias tinham aproximadamente 6,5 cm de 

altura e aos 90 dias, aproximadamente 87 cm em ambos os tratamentos, aumentando 

aproximadamente 9 vezes a sua altura em um intervalo de 75 dias. 

 A biomassa seca total tendeu a ser maior no tratamento de elevado CO2 a 

partir dos 60 dias de experimento, mas só aos 90 dias essa diferença foi significativa 

com o aumento de 30% de toda a biomassa das plantas (Figura 21). Nessa coleta as 

plantas do elevado CO2 apresentaram, em média, massa de 31 g enquanto que nas 

do ambiente essa média foi de 24 g. Nas coletas de 60 e 75 dias o tratamento elevado 

teve um aumento de 16% e 25%, respectivamente, em relação ao ambiente, mas isto 

não foi considerado significativo devido ao valor de p=0,32 (60 dias) e p=0,10 (75 

dias). 

* 

* 

* 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 
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Figura 20. Comprimento (cm) dos caules de Senna reticulata ao longo de 90 dias de 

tratamento em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro 

padrão
 

(n=18). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos 

considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 

 

Figura 21. Biomassa seca total (g) de Senna reticulata ao longo dos 90 dias de cultivo sob os 

tratamentos em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro 

padrão
 

(n=5). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos 

considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 

 A diferença encontrada na biomassa total aos 90 dias foi decorrente das 

diferenças encontradas na biomassa das folhas e da raiz. Na Tabela 5 é possível 

* 

* * 
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observar os valores de biomassa de cada órgão (folha, caule e raiz) que compõe a 

biomassa total das plantas ao longo de todo o experimento. As diferenças 

significativas foram encontradas somente aos 90 dias com um aumento de 23% em 

folha e 36% em raiz nas plantas do tratamento em elevado CO2. Embora o caule 

apresente no mesmo período uma diferença de 18% os dados não foram 

significativamente diferentes entre os tratamentos.  

 Na maioria das coletas, as plantas do tratamento elevado apresentaram 

aumento de biomassa (Tabela 5). Apenas na coleta aos 45 dias esse efeito foi 

negativo. Nas coletas dos 30, 45 e 60 dias a raiz apresentou menor biomassa do que 

as plantas do tratamento ambiente. Aos 75 dias as plantas do elevado apresentaram 

uma tendência de aumento de 34% no acúmulo de biomassa radicular. 

 

Tabela 5. Biomassa seca (g) das folhas, caules e raízes de Senna reticulata, durante 90 dias 

de tratamento em ambiente e elevado CO2. Valores representam a média aritmética ± erro 

padrão da média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois 

tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

0 0,007 ± 0,00 0,007 ± 0,00 0,004 ± 0,00 0,004 ± 0,00 0,004 ± 0,00 0,004 ± 0,00

15 0,150 ± 0,01 0,174 ± 0,01 0,048 ± 0,00 0,057 ± 0,00 0,111 ± 0,01 0,118 ± 0,01

30 1,056 ± 0,19 1,513 ± 0,36 0,506 ± 0,11 0,681 ± 0,16 1,639 ± 0,81 1,161 ± 0,28

45 2,308 ± 0,31 2,126 ± 0,17 1,945 ± 0,26 1,894 ± 0,19 5,794 ± 1,09 3,790 ± 0,57

60 3,429 ± 0,18 3,919 ± 0,33 4,081 ± 0,28 5,053 ± 0,43 6,473 ± 0,91 5,696 ± 0,92

75 3,885 ± 0,53 4,420 ± 0,24 5,521 ± 0,72 6,763 ± 0,33 6,661 ± 0,84 8,935 ± 0,59

90 5,247* ± 0,40 6,491* ± 0,27 9,440 ± 0,80 11,208 ± 0,48 9,843* ± 0,61 13,407* ± 0,78

Ambiente Elevado

FOLHA CAULE RAIZ

Ambiente Elevado Ambiente Elevado

 

 

 Em média, as plantas sob o tratamento de elevado CO2 apresentaram um 

crescimento maior a partir dos 60 dias, conforme os dados de biomassa total. Neste 

contexto, avaliando a taxa de crescimento relativo (TCR) foi visto que somente no 

inicio do experimento (período compreendido entre as coletas 0 e 15 dias) é que a 

diferença foi significativa com um aumento da TCR de 4% em elevado CO2  (Figura 

22). 

  A TCR teve uma tendência de aumento no elevado CO2 em alguns períodos de 

coleta chegando até 34% de efeito em relação ao ambiente no intervalo entre 45 e 60 

dias, mas os dados têm um alto erro padrão o que não contribui para a significância 

dos mesmos.  
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Figura 22. Taxa de crescimento relativa (TCR) (g g
-1

 dia
-1

) de Senna reticulata durante 90 dias 

de tratamento em sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. Equação polinomial de 

2
nd

 graus para Ambiente: y = 0,0064x
2
 - 0,0776x + 0,2551 - R² = 0,9751 e Elevado: y = 

0,0071x
2
 - 0,083x + 0,2662 - R² = 0,9624. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão 

da média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos 

considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 

 Decompondo a TCR em taxa de assimilação líquida (TAL) e razão de área 

foliar (RAF) foi possível analisar a forma que a planta investe em subsídios para 

captação de carbono. Analisando a TAL, que é o ganho líquido de biomassa em um 

determinado período, é possível observar que ao longo do experimento as plantas do 

tratamento elevado armazenam mais biomassa em função do tempo e da área foliar 

que possuem (Figura 23). Porém, diferenças significativas foram verificadas somente 

no período de crescimento entre 0 e 15 dias, com um aumento de TAL de 11% em 

elevado CO2.  

 TAL e TCR apresentaram uma tendência de serem maiores em elevado CO2, 

mas tanto uma quanto a outra não apresentaram diferenças significativas nos outros 

períodos.  

* 

* 
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Figura 23. Taxa de assimilação líquida (g m
-2

 dia
-1

) entre duas coletas consecutivas de Senna 

reticulata durante 90 dias de tratamento em sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. 

Equação polinomial de 3
nd

 grau para Ambiente: y = 0,4526x
3
 - 4,4311x

2
 + 9,6925x + 8,4972 - R² 

= 0,9801  e Elevado: y = 0,592x
3
 - 5,7512x

2
 + 13,45x + 7,6317 - R² = 0,7812. Números acima 

dos pontos indicam a porcentagem de efeito do tratamento em relação ao CO2 ambiente (n=5). 

Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos considerando 

homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 

 A outra componente da TCR é a RAF que é baseada na razão entre a área 

foliar existente pela biomassa total da planta, ou seja, o quanto de área foliar a planta 

tem, pelo tanto que ela produz de biomassa total.  Com essa componente é possível 

verificar que no tratamento elevado os resultados foram inversos aos valores 

observados para TAL. Durante todo o período de experimento a RAF foi menor em 

elevado do que em ambiente, sendo que a diferença significativa foi observada apenas 

nas coletas aos 75 dias (38%) e aos 90 dias (21%) (Figura 24). Aos 45 dias, quando a 

porcentagem de efeito do elevado CO2 foi maior para RAF (3%), o mesmo valor 

negativo foi obtido para TAL.  

 Outro componente que pode explicar o crescimento da parte aérea das plantas 

é a massa específica das folhas (MEF) que corresponde a massa das folhas em 

relação a área foliar.  A MEF das plantas do elevado CO2 possui em média, 50% mais 

massa por área do que as plantas do ambiente (Figura 25). Em todas as coletas 

realizadas, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias, foi observado aumento significativo de 39%, 

55%, 36%, 55%, 53% e 59%, respectivamente. 

* 
* 
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Figura 24. Razão de área foliar (m
2 

g
-1

) das plantas de Senna reticulata cultivadas ao longo de 

90 dias de tratamento sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. Barras representam 

a média aritmética ± erro padrão da média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa 

entre os dois tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 

  

Figura 25. Massa específica das folhas (g m
2(-1)

) das plantas de Senna reticulata cultivadas ao 

longo de 90 dias sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. Pontos representam a 

média aritmética ± erro padrão da média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa 

entre os dois tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 
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 4.6 Carbono e Nitrogênio  

 A concentração de C foi semelhante em todos os órgãos variando entre 38 a 

42% dependendo do estágio de desenvolvimento da planta. Diferentemente disso, as 

concentrações de N apresentaram grandes variações dependendo do órgão. Nas 

folhas, o nitrogênio varia de 3,5% nos primeiros 15 dias de experimento e entre 2 a 

2,5% ao longo dos outros dias. No caule essa porcentagem reduz para uma média de 

1 a 1,5% aos 15 e 30 dias e permanece constante no restante do tempo com 0,5% de 

N. Nas raízes, o mesmo padrão do caule é encontrado, porém a concentração após os 

45 dias é em torno de 1% (Figura 26). 

 Sob o tratamento de elevado CO2 as folhas apresentam redução no conteúdo 

de N a partir dos 30 dias, sendo esta redução de 29% aos 30 dias, 14% aos 45 dias, 

34% aos 60 dias, 46% aos 75 dias e 37% aos 90 dias (Figura 26 A). Em relação ao C, 

a diminuição não ocorre apenas aos 30 dias, mas em todas as outras coletas houve 

redução significativa de, em média, 3% (Figura 26 B). A razão de C/N nas folhas para 

os dois tratamentos foi sempre significativamente maior em elevado CO2 aos 30, 45, 

60, 75 e 90 dias de experimento (39%, 14%, 46%, 72% e 49%, respectivamente) 

(Figura 26 C). 

 No caule não há nenhuma diferença significativa nos conteúdos de C e N entre 

os tratamentos (Figura 26 D, E e F). 

 Os resultados obtidos das raízes do tratamento elevado apresentaram redução 

de 14% na concentração de N aos 75 dias e aumento na concentração de C aos 45, 

60 e 90 dias (7%, 4% e 3%, respectivamente) (Figura 26 G e H). A relação C/N, nesse 

órgão foi maior em elevado CO2 aos 45 e 75 dias (média de 15%) (Figura 26 I).  
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Figura 26. Porcentagem de Nitrogênio (N), Carbono (C) e relação C:N dos diferentes órgãos (folha, caule e raiz) das plantas de Senna reticulata cultivadas ao 

longo de 90 dias sob tratamento em ambiente (□) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão da média (n=5). Asteríscos 

representam diferença significativa entre os dois tratamentos considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 
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 4.7 Alocação de Biomassa 

 Analisando a distribuição de recursos entre todos os órgãos de S. reticulata ao 

longo do tempo sem a variável tratamento é possível verificar que o investimento 

inicial da planta (0 a 30 dias) é principalmente em biomassa para as folhas (Figura 27). 

A partir dos 45 dias as plantas deixam de investir a maioria de seus recursos em folha 

e passam a investir em raiz (ca. 60%). Aos 60 dias, inicia-se também uma maior 

alocação de recursos para o caule, porém a alocação para esse órgão se dá 

lentamente, até os 90 dias quando a planta passa a dividir igualmente seus recursos 

entre caule e raiz (ca. 40% para ambos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Frações de massa de folha, caule e raiz de Senna reticulata durante os 90 dias sob 

experimento em condições de ambiente. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão 

da média (n=5).  

  

 No experimento de elevado CO2, as frações de folha, não apresentaram 

diferenças significativas na alocação de recursos ao longo do tempo (Figura 28). No 

entanto, aos 60 e 75 dias foi observada uma tendência de menor investimento na 

fração de folhas das plantas do tratamento elevado em relação as plantas do 

ambiente.  
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Figura 28. Frações de massa das folhas de Senna reticulata durante os 90 dias sob tratamento 

em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão da 

média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos 

considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

 Na Figura 29 estão os resultados de frações de massa do caule e não foram 

encontradas diferenças na alocação de recursos entre os tratamentos.  

 

 

Figura 29. Frações de massa do caule de Senna reticulata durante os 90 dias sob tratamento 

em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão da 

média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos 

considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 



61 

 

 Na fração de massa da raiz, houve redução significativa de 26% na alocação 

de recursos para o tratamento elevado aos 45 dias de experimento (Figura 30). Aos 60 

dias essa tendência permanece 21% menor para o elevado, mas os resultados não 

são significativos.  

 

Figura 30. Frações de massa das raízes de Senna reticulata durante os 90 dias sob tratamento 

em ambiente (◊) e elevado (■) CO2. Pontos representam a média aritmética ± erro padrão da 

média (n=5). Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos 

considerando homogeneidade de variância (p< 0,05). 

  

 4.8 Índice estomático  

 Na Figura 31 são apresentadas duas imagens típicas, dos dois tratamentos, 

obtidas para a contagem dos estômatos e das células epidérmicas da face abaxial. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Imagens dos estômatos (face abaxial) corados com azul de astra realizadas em 

microscópio de luz em um aumento de 20x. A) ambiente e B) elevado. 

* * 

A B 
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 A partir dos dados obtidos da face abaxial das folhas foi observado que o 

elevado CO2 reduziu significativamente o número de estômatos, o número de células 

epidérmicas e o índice estomático em relação ao tratamento ambiente (Tabela 6). 

 Na face adaxial o número de estômatos e o índice estomático não 

apresentaram diferenças entre os tratamentos, apenas o número de células da 

epiderme foi menor significativamente para o tratamento de elevado CO2. 

Tabela 6. Medidas anatômicas obtidas da face abaxial e adaxial das primeiras folhas 

totalmente expandidas de Senna reticulata durante os 90 dias sob tratamento em ambiente (◊) 

e elevado (■) CO2. Dados representam a média aritmética ± erro padrão da média (n=35). 

Asteríscos representam diferença significativa entre os dois tratamentos considerando 

homogeneidade de variância (p< 0,05).  

  ABAXIAL ADAXIAL 

 
Ambiente Elevado Ambiente Elevado 

nº estômatos 14,40* ± 0,50 11,46* ± 0,42 8,51 ± 0,22 7,77 ± 0,32 

nº células epidérmicas 76,46* ± 1,79 66,29* ± 1,53 60,37* ± 1,18 55,77* ± 1,18 

Índice estomático 15,85* ± 0,38 14,68* ± 0,36 12,39 ± 0,26 12,28 ± 0,46 

 

4.9 Análise de dados  

 Depois de selecionados os dados que melhor representam os resultados 

obtidos durante o experimento, como detalhado anteriormente no item 3.4, foi possível 

construir a matriz de correlação denominada de Forma e Função Foliar (Tabela 7), 

contendo as variáveis das curvas de fotossíntese: Aliq, RQA, gSAT, Jmax, Vcmax, 

EUA, Rd, TRANSP e de parâmetros fisiológicos de ordem foliar: AF, NT-F, CB-F, AeB, 

MEF (siglas ver Anexo 4). 

 A assimilação líquida (Aliq) está correlacionada positivamente com transporte 

de elétrons (Jmax), velocidade de carboxilação da Rubisco (Vcmax), e nitrogênio foliar 

(NT-F) e negativamente com área foliar (AF), tanto para o tratamento ambiente quanto 

para o elevado correspondendo ao quanto de assimilação fotossintética é realizada 

dependendo da concentração e/ou atividade de enzimas fotossintéticas, quantidade de 

nitrogênio e da área foliar disponível. Vcmax e Jmax estão altamente correlacionados 

em ambos os tratamentos devido à natureza dos dados, pois foram derivados do 

mesmo cálculo no modelo fotossintético e são parâmetros dependentes um do outro. 

O mesmo acontece com a transpiração (TRANSP) com as variáveis condutância 
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(gSAT) e respiração (Rd) (correlação positiva) e com eficiência do uso da água (EUA) 

(correlação negativa). Essas correlações indicam que quanto maior a assimilação 

líquida, maior é o Jmax, o Vcmax e o NT-F. Quando a TRANSP é maior, há um 

aumento concomitante de gSAT e Rd, e para EUA isto é inversamente proporcional 

devido a sua correlação negativa. 

 O NT-F está correlacionado com a maioria dos parâmetros fotossintéticos 

tendo maior ou menor correlação entre os tratamentos dependendo de sua relação 

entre as variáveis observadas na planta. Em elevado CO2 a correlação entre NT-F e 

Aliq foi menor em relação ao tratamento ambiente devido à concentração em que foi 

encontrada nas folhas. Plantas do ambiente apresentaram maior concentração de N 

foliar e menor assimilação do que as plantas do elevado. No elevado por sua vez esta 

correlação foi menor, pois a diminuição de NT-F não foi proporcional ao aumento da 

Aliq provavelmente pela mudança da eficiência do uso de N pelas plantas. As 

variáveis correlacionadas positivamente com NT-F que apresentaram um valor de 

correlação maior no tratamento elevado foram: gSAT, Jmax, Vcmax, pois a redução 

nos valores dessas variáveis foram proporcionalmente menores com a redução do NT-

F observado para o tratamento elevado. Quanto maior a área foliar (AF) e a massa 

específica foliar (MEF) menor a concentração de NT-F, mostrando a correlação 

negativa entre o N e essas variáveis. Esta relação foi mais pronunciada no tratamento 

elevado. Somente no tratamento elevado o NT-F foi correlacionado com o conteúdo de 

clorofilas totais (AeB), indicando que a redução de NT-F pode estar influenciando na 

redução da concentração de clorofilas das folhas. Esta correlação foi observada 

também para a variável carbono foliar (CB-F).  

 Algumas variáveis apresentaram correlações apenas em um tratamento. No 

tratamento ambiente as variáveis que apresentaram correlação entre si foram: RQA 

com AeB; Vcmax com CB-F; EUA com NT-F, Vcmax, Aliq, Jmax e NT-F. Para o 

tratamento elevado as correlações foram apenas para: Aliq com gSAT e AeB; CB-F 

com NT-F e RQA; MEF com gSAT, TRANSP, CB-F e AeB; EUA com gSAT e Rd; AF 

com TRANSP e AeB. 

 A partir da matriz Forma e Função Foliar foi realizada a análise de 

componentes principais (PCA) obtendo valores das variáveis sintéticas construídas 

pelo modelo e seus respectivos autovalores e porcentagem de contribuição na 

explicação dos dados (Tabela 8A). Para complementar as análises de correlação, os 
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componentes principais e suas respectivas porcentagens de contribuição (PC1–

35.1%, PC2-20,9%, PC3-13,9%, PC4-11,5% e PC5-7,9%) foram selecionados de 

acordo com a maior contribuição em relação à variação de dados presente na matriz 

original, e quando somados contribuíram com 89,2% na explicação de todos os dados 

obtidos para as variáveis analisadas. As variáveis sintéticas de cada componente 

consideradas com maior contribuição foram as que possuíam valores acima de 0,300.  

  No PC1 as variáveis que mais contribuíram para este componente foram NT-F, 

gSAT, CB-F e Vcmax (positivamente) e MEF contribuiu negativamente em relação a 

essas variáveis, sendo que o maior vetor foi NT-F. Para esse componente foi visto que 

quanto menor a concentração de NT-F menor a condutância, a concentração de 

carbono e a velocidade de carboxilação de Rubisco e maior é a massa específica da 

folha (Tabela 8B). No PC2 o vetor que mais contribuiu foi EUA seguido de Jmax, Aliq, 

Vcmax (negativamente) e TRANSP (positivamente).  Neste componente quanto menor 

foi a EUA menor foram os parâmetros de fotossíntese e maior a transpiração das 

plantas. No componente PC3 a variável RQA foi a que mais contribuiu positivamente, 

seguido de CB-F (negativa), gSAT e Aliq (positivas). No PC4 foram Rd, AF e Jmax 

(positivas) e em PC5 foram apenas duas variáveis que mais contribuíram 

negativamente AeB e RQA que correspondem a parâmetros relativos a captação de 

energia pelos fotossistemas (Tabela 8B). 

 Na Tabela 9 estão descritos o quão significantes são os componentes 

principais (PC1 a PC5) em relação ao tratamento, fase de crescimento e a interação 

entre eles resultantes da análise de variância. A avaliação da representatividade de 

cada componente principal em relação aos três fatores (fase de crescimento, 

tratamento e interação entre eles) que apresentaram diferença significativa na análise 

de variância foi normalizada a partir de seu valor de F, a fim de comparar os fatores 

entre os componentes. Para a fase de crescimento a representatividade para os PC1, 

PC2, PC3 e PC4 foram de 35,8%, 50,8%, 31,9% e 63,2%, respectivamente. No fator 

tratamento, PC1, PC2 e PC3 representaram 60,3%, 44,1% e 63,2%, respectivamente. 

A interação entre o tratamento e a fase de crescimento, foi verificada em PC1, 

representando 3,9% e PC5, representando 63,4%. Desta forma, esta análise 

demonstra que o PC1, por exemplo, é mais representativo para o tratamento (60,3%) 

do que para a fase de crescimento (35,8%) bem como para a interação (3,9%). 
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Tabela 7. Valores obtidos pela correlação de Pearson e seus respectivos valores de p (p<0,05) entre as 13 variáveis da matriz forma e função foliar obtidas 

ao longo de 90 dias de experimento para ambos os tratamentos (Amb = Ambiente, Elev = Elevado) (n=30). Valores em negrito representam correlações 

significativas (p<0,05). As siglas encontram-se no Anexo 4. 

Amb 0.117 (0.539)

Elev 0.350 (0.058)

Amb 0.310 (0.096) -0.099 (0.602)

Elev 0.633 (0.000) 0.265 (0.157)

Amb 0.627 (0.000) 0.044 (0.818) 0.061 (0.749)

Elev 0.548 (0.002) 0.085 (0.656) 0.073 (0.701)

Amb 0.127 (0.505) 0.276 (0.14) 0.575 (0.001) -0.062 (0.746)

Elev 0.305 (0.101) 0.056 (0.770) 0.835 (0.000) -0.055 (0.774)

Amb -0.595 (0.001) 0.194 (0.303) -0.557 (0.001) -0.108 (0.571) -0.155 (0.415)

Elev -0.671 (0.000) -0.216 (0.252) -0.650 (0.000) -0.237 (0.208) -0.396 (0.030)

Amb 0.783 (0.000) -0.073 (0.703) 0.365 (0.047) 0.467 (0.009) 0.066 (0.728) -0.808 (0.000)

Elev 0.614 (0.000) -0.010 (0.958) 0.402 (0.028) 0.580 (0.001) 0.200 (0.288) -0.797 (0.000)

Amb 0.228 (0.225) -0.045 (0.812) -0.097 (0.611) 0.328 (0.077) -0.031 (0.872) 0.027 (0.888) 0.176 (0.352)

Elev 0.120 (0.527) -0.419 (0.021) 0.285 (0.127) 0.053 (0.078) 0.283 (0.130) -0.358 (0.052) 0.548 (0.002)

Amb 0.144 (0.446) 0.709 (0.000) -0.134 (0.481) 0.057 (0.766) 0.177 (0.350) 0.122 (0.519) 0.071 (0.711) 0.102 (0.592)

Elev 0.374 (0.042) 0.238 (0.206) 0.354 (0.055) 0.049 (0.796) 0.042 (0.827) -0.574 (0.001) 0.436 (0.016) 0.311 (0.095)

Amb -0.348 (0.059) -0.031 (0.871) -0.235 (0.212) 0.001 (0.995) -0.012 (0.949) 0.641 (0.000) -0.682 (0.000) -0.204 (0.279) -0.148 (0.434)

Elev -0.320 (0.085) 0.111 (0.559) -0.480 (0.007) -0.080 (0.673) -0.366 (0.046) 0.723 (0.000) -0.783 (0.000) -0.629 (0.000) -0.461 (0.010)

Amb 0.794 (0.000) 0.014 (0.943) 0.124 (0.514) 0.884 (0.000) -0.058 (0.760) -0.343 (0.063) 0.604 (0.000) 0.462 (0.010) 0.088 (0.644) -0.208 (0.270)

Elev 0.481 (0.007) 0.061 (0.749) 0.014 (0.940) 0.893 (0.000) -0.115 (0.545) -0.242 (0.198) 0.616 (0.000) 0.104 (0.585) 0.092 (0.629) -0.145 (0.445)

Amb 0.588 (0.001) -0.213 (0.258) -0.192 (0.310) 0.576 (0.001) -0.677 (0.000) -0.294 (0.114) 0.493 (0.006) 0.226 (0.229) -0.085 (0.655) -0.193 (0.308) 0.666 (0.000)

Elev -0.002 (0.099) -0.044 (0.817) -0.614 (0.000) 0.234 (0.213) -0.822 (0.000) 0.035 (0.856) 0.159 (0.403) -0.204 (0.279) 0.116 (0.540) 0.081 (0.672) 0.326 (0.079)

Amb 0.127 (0.502) 0.244 (0.193) 0.108 (0.569) 0.324 (0.081) 0.420 (0.021) 0.147 (0.439) -0.044 (0.819) -0.055 (0.771) 0.057 (0.764) 0.246 (0.189) 0.244 (0.193) -0.261 (0.163)

Elev 0.329 (0.076) 0.177 (0.351) 0.320 (0.085) 0.269 (0.081) 0.381 (0.038) 0.039 (0.836) -0.026 (0.891) -0.111 (0.558) -0.092 (0.627) 0.237 (0.207) 0.215 (0.253) -0.364 (0.048)

Aliq RQA gSAT Jmax TRANSP AF NT-F CB-F AeB MEF VcmaxT EUATa

RQA

gSAT

Jmax

TRANSP

AF

NT-F

CB-F

AeB

MEF

EUATa

VcmaxT

Rd10T
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Tabela 8. A. Autovalores e proporções de variância correspondentes a cada um dos eixos (PC1 a PC13) gerados pela análise de componentes principais 

(PCA – Principal Components Analysis) dos dados da matriz de Forma e Função Foliar. B. Valores dos coeficientes calculados para cada uma das variáveis 

mensuradas ao longo do experimento dos dados da matriz forma e função foliar. A análise contempla todas as coletas e todos os indivíduos coletados de 

ambos os tratamentos (n=60).Valores em negrito são vetores considerados significativos. Siglas encontram-se no Anexo 4. 

A. PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13

Auto valor 4.565 2.713 1.803 1.496 1.023 0.397 0.291 0.209 0.154 0.130 0.109 0.066 0.044

Proporção 0.351 0.209 0.139 0.115 0.079 0.031 0.022 0.016 0.012 0.010 0.008 0.005 0.003

B. PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13

Aliq 0.229 -0.394 0.342 -0.026 0.044 -0.021 0.338 0.527 -0.303 0.283 -0.153 -0.288 0.041

RQA -0.108 -0.166 0.500 -0.033 -0.560 0.205 -0.453 0.218 0.280 -0.056 0.105 0.093 -0.039

gSAT 0.328 0.158 0.369 -0.122 0.205 0.178 0.369 -0.241 0.615 0.223 0.024 0.045 -0.134

Jmax 0.211 -0.395 -0.037 0.415 0.033 0.360 -0.103 -0.387 -0.115 0.231 0.288 0.034 0.429

TRANSP 0.293 0.352 0.295 0.084 0.093 0.288 -0.046 0.043 -0.433 -0.182 -0.287 0.545 0.033

AF -0.276 0.200 -0.221 0.464 -0.221 0.260 0.087 0.107 0.056 0.539 -0.314 0.043 -0.300

NT-F 0.410 -0.170 -0.127 -0.161 0.033 -0.125 -0.348 -0.112 -0.204 0.284 0.214 0.108 -0.657

CB-F 0.326 0.188 -0.398 0.085 -0.090 0.122 0.124 0.580 0.197 -0.069 0.472 0.197 0.113

AeB 0.251 0.070 -0.080 -0.100 -0.754 -0.155 0.430 -0.317 -0.182 -0.056 -0.008 -0.018 0.023

MEF -0.376 -0.119 0.242 0.265 0.076 0.085 0.400 -0.042 -0.186 -0.280 0.488 0.126 -0.417

VcmaxT 0.309 -0.303 -0.182 0.339 -0.003 0.174 -0.005 0.008 0.220 -0.564 -0.379 -0.213 -0.280

EUATa -0.142 -0.531 -0.165 -0.133 0.003 -0.198 0.180 0.036 0.196 0.055 -0.224 0.698 0.054

Rd10T 0.166 0.124 0.246 0.585 0.013 -0.718 -0.101 0.023 0.116 0.036 0.028 0.087 0.070  
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Tabela 9. Resultados da análise de variância das variáveis sintéticas (PC1 a PC5) derivadas 

da PCA gerados a partir da matriz de dados de forma e função foliar. Valores de F, 

significância (P) e coeficiente de determinação (R
2
 ajustado) derivados da análise de variância 

dos dados (GLM-ANOVA) para dois fatores (coleta e tratamento) utilizando-se modelo com 

interação. (GL – Tratamento: 1; Coleta: 2; Interação: 2) (n=60). Valores em negrito representam 

diferenças significativas entre fatores (p<0,05). (p<0,05). 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

tratamento F 71.64 22.72 18.8 2.61 0.89

P 0.000 0.000 0.000 0.112 0.350

fasecresc F 42.47 26.16 9.49 4.96 1.32

P 0.000 0.000 0.000 0.011 0.276

Interação F 4.63 2.62 1.47 0.26 3.82

P 0.014 0.082 0.239 0.773 0.028

R-Sq  % 73.16 56.07 37.71 12.00 9.47  

  

 A partir dos valores dos coeficientes que foram mais representativos, 

correspondidos entre PC1 a PC5, foram realizados gráficos do tipo biplots de distância 

com os principais componentes gerados nesta análise. 

 Na Figura 32, quando representados os eixos contendo os componentes PC1 e 

PC2 que juntos explicam 56% dos dados obtidos no experimento pode ser observado 

que há um deslocamento dos centróides que correspondem à fase de crescimento e 

também ao tratamento. Pode ser verificado que o centróide que representa a fase de 

crescimento 3 (75 e 90 dias de experimento) do tratamento elevado, foi o que mais se 

distanciou de todos os centróides. O centróide está localizado na mesma direção do 

vetor MEF, próximo a EUA e contrário ao TRANSP, CB-F e gSAT. Isso demonstra que 

na fase 3 sob elevado CO2 os dados apresentam que há maior MEF, maior EUA e 

menor CB-F, TRANSP e gSAT separando este centróide dos demais. Pode ser 

observado também que a localização dos centróides que correspondem as fase de 

crescimento estão mais distantes entre si do que os centróides entre tratamentos, 

quando observado a sua relação com os vetores descritores do componente PC2. Isso 

significa que a fase de crescimento para as variáveis de PC2 são mais significativas 

que o tratamento, como verificado também pelo valor de F na análise de variância 
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(Tabela 9). Porém para os vetores do PC1 esse distanciamento dos centróides se dá 

mais pelo tratamento do que pela fase de crescimento, verificado também pelo valor 

de F entre os fatores na análise de variância (Tabela 9). 
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Figura 32. Biplots de distância dos dados de fotossíntese mostrando a relação entre as 

variáveis mensuradas das variáveis que compõe a matriz forma e função das plantas de S. 

reticulata, os centróides para cada período (1, 2 e 3) totalizando 90 dias de experimento e cada 

tratamento (ambiente ◌, elevado ■) no plano definido pelo primeiro e segundo componentes 

principais (PC1 e PC2). Valores de porcentagem entre parênteses (eixos x e y) mostram a 

proporção da variância explicada por cada eixo. Vetores de descritores pouco representativos 

não são mostrados (n=10). 

 

 A combinação entre os eixos dos componentes PC2 e PC3 representaram 

34,9% da explicação da variação dos dados pela análise de PCA. Quando os 

centróides foram distribuídos no mesmo plano, foi possível verificar que o aumento 

obtido na Aliq e no rendimento quântico aparente (RQA) contribuiu para que os 

centróides, que representam o tratamento elevado, fossem direcionados positivamente 

ao vetor dessas duas variáveis em todas as fases de crescimento, e os centróides que 
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correspondem ao tratamento ambiente se posicionem negativamente aos do elevado, 

direcionando ao vetor que corresponde ao aumento do CB-F (Figura 33). 
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Figura 33. Biplots de distância dos dados de fotossíntese mostrando a relação entre as 

variáveis mensuradas das variáveis que compõe a matriz forma e função das plantas de S. 

reticulata, os centróides para cada período (1, 2 e 3) totalizando 90 dias de experimento e cada 

tratamento (ambiente ◌, elevado ■) no plano definido pelo segundo e terceiro componentes 

principais (PC2 e PC3). Valores de porcentagem entre parênteses (eixos x e y) mostram a 

proporção da variância explicada por cada eixo. Vetores de descritores pouco representativos 

não são mostrados (n=10). 

 

 Na Figura 34 que explora as relações entre os descritores e centróides no 

plano reduzido do primeiro e quarto componentes, que juntos representam 

aproximadamente 47% da variação dos dados, pode ser observado que os principais 

descritores do PC4 separam os centróides do tratamento ambiente em relação ao 

elevado, direcionando-os mais próximos dos vetores de Rd e Jmax. Ao longo do 

crescimento também foi observado diferenças entre esses descritores. Foi visto que 

todos os centróides do tratamento ambiente estão positivamente mais próximos dos 

vetores representativos do quarto componente o que denota maiores valores 

encontrados para AF, Rd e Jmax em relação ao tratamento de elevado CO2.  
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 Para os centróides da fase de crescimento 1 foi possível observar que os 

vetores NT-F e gSAT contribuíram para distanciá-los dos demais centróides em ambos 

os tratamentos, mostrando que a condutância e a concentração de nitrogênio foliar foi 

maior nessa fase em relação as demais. O vetor MEF contribuiu da mesma maneira 

para o deslocamento do centróide da fase de crescimento 3 do tratamento elevado 

(Figura 34) como observado também no biplot da Figura 32. 
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Figura 34. Biplots de distância dos dados de fotossíntese mostrando a relação entre as 

variáveis mensuradas das variáveis que compõe a matriz forma e função das plantas de S. 

reticulata, os centróides para cada período (1, 2 e 3) totalizando 90 dias de experimento e cada 

tratamento (ambiente ◌, elevado ■) no plano definido pelo primeiro e quarto componentes 

principais (PC1 e PC4). Valores de porcentagem entre parênteses (eixos x e y) mostram a 

proporção da variância explicada por cada eixo. Vetores de descritores pouco representativos 

não são mostrados (n=10). 

 

 Apesar do quinto componente explicar apenas 7,9% da variação dos dados, as 

variáveis que mais contribuem para esse componente são apenas representadas por 

dois vetores principais que correspondem AeB e o RQA. Não há diferenças na 

variância dos dados tanto em relação ao tratamento como entre as fases de 

crescimento, mas foi observada significância quando há interação entre esses dois 
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fatores, resultando em uma redução em AeB e aumento no RQA para o tratamento 

elevado ao longo do tempo (Figura 35).   
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Figura 35. Biplots de distância dos dados de fotossíntese mostrando a relação entre as 

variáveis mensuradas das variáveis que compõe a matriz forma e função das plantas de S. 

reticulata, os centróides para cada período (1, 2 e 3) totalizando 90 dias de experimento e cada 

tratamento (ambiente ◌, elevado ■) no plano definido pelo primeiro e quinto componentes 

principais (PC1 e PC5). Valores de porcentagem entre parênteses (eixos x e y) mostram a 

proporção da variância explicada por cada eixo. Vetores de descritores pouco representativos 

não são mostrados (n=10). 

 

 As variáveis de Crescimento e Alocação (BST, SENES, R/Pa, TCR, TAL e 

RAF) têm correlação entre si tanto para o tratamento ambiente quanto para o elevado 

(Tabela 10). No entanto, apenas a variável R/Pa não apresentou correlação com BST, 

SENES, TCR e TAL para o tratamento ambiente. Ao correlacionar essas variáveis de 

crescimento e alocação com os componentes principais da análise de PCA (PC1 ao 

PC5), foi possível observar que na maioria dos casos, algumas dessas variáveis se 

correlacionavam com alguns componentes para o tratamento ambiente enquanto que 

outras somente com o tratamento elevado. Na Tabela 10 podem ser observadas as 
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correlações entre as variáveis de crescimento e alocação e os cinco componentes 

principais que tiveram maior contribuição na análise. 

 PC1 está correlacionado negativamente, em ambos os tratamentos, com a 

biomassa seca total (BST) e senescência foliar (SENES) e com R/Pa essa correlação 

é significativa somente em elevado. Como PC1 tem como principais descritores, NT-F, 

MEF, gSAT, CB-F e Vcmax, isto pode mostrar que quanto maior for BST, SENES e 

R/Pa, menor será NT-F, MEF, gSAT, CB-F e Vcmax. O inverso foi observado para as 

taxas de crescimento TCR, TAL e RAF, pois elas sempre são negativas em relação ao 

BST, resultando em uma correlação positiva com PC1. 

 Os parâmetros de crescimento e alocação apresentaram uma forte correlação 

entre si, tanto em tratamento ambiente quanto em elevado, para a maioria das 

variáveis, sendo que apenas para a variável R/Pa não houve correlação no tratamento 

ambiente com as variáveis BST, SENES, TCR e TAL. No entanto, as correlações entre 

os componentes principais apresentaram, entre si, relação apenas entre PC1 e PC2 

no tratamento ambiente. Quando unidos os componentes principais e os dados de 

crescimento e alocação houve forte correlação que foi significativa algumas vezes 

para o tratamento ambiente e em outras para o elevado (Tabela 10). 

 A partir da tabela de correlação (Tabela 10) foi construído um fluxograma 

integrando os componentes principais (PC1 a PC5) da matriz de Forma e Função 

Foliar com os parâmetros de Crescimentos e Alocação que resultam em um aumento 

de biomassa seca total e senescência foliar (Figura 36). Nessa figura estão 

apresentadas as correlações significativas obtidas em ambos os tratamentos (36A) e 

as correlações que ocorreram apenas em um dos tratamentos (36B) e tem como 

intuito ilustrar como é complexa a interação entre a entrada de carbono na planta e a 

distribuição desse carbono nas diferentes formas de organização.  
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Tabela 10. Valores obtidos pela correlação de Pearson e seus respectivos valores de p (p<0,05) entre 11 variáveis obtidas ao longo de 90 dias de 

experimento para ambos os tratamentos (n=30) (Amb = Ambiente, Elev = Elevado). Variáveis obtidas da matriz crescimento e alocação e os principais 

componentes (PC1 ao PC5) da matriz de forma e função (n=30). Valores em negrito representam correlação significativa (p< 0,05). As siglas encontram-se 

no Anexo 4. 

 

Amb 0.699 (0.000)

Elev 0.909 (0.000)

Amb 0.281 (0.133) -0.170 (0.370)

Elev 0.452 (0.012) 0.421 (0.021)

Amb -0.823 (0.000) -0.746 (0.000) -0.282 (0.131)

Elev -0.733 (0.000) -0.737 (0.000) -0.567 (0.001)

Amb -0.735 (0.000) -0.784 (0.000) -0.158 (0.404) 0.954 (0.000)

Elev -0.525 (0.003) -0.590 (0.001) -0.443 (0.014) 0.831 (0.000)

Amb -0.832 (0.000) -0.411 (0.024) -0.544 (0.002) 0.795 (0.000) 0.627 (0.000)

Elev -0.875 (0.000) -0.823 (0.000) -0.595 (0.001) 0.759 (0.000) 0.523 (0.003)

Amb -0.641 (0.000) -0.453 (0.012) -0.299 (0.109) 0.718 (0.000) 0.580 (0.001) 0.746 (0.000)

Elev -0.796 (0.000) -0.803 (0.000) -0.388 (0.034) 0.782 (0.000) 0.572 (0.001) 0.838 (0.000)

Amb 0.312 (0.093) 0.199 (0.292) 0.486 (0.006) -0.539 (0.002) -0.445 (0.014) -0.567 (0.001) -0.602 (0.000)

Elev 0.033 (0.861) -0.058 (0.761) 0.233 (0.215) -0.309 (0.096) -0.178 (0.346) -0.299 (0.109) -0.096 (0.614)

Amb -0.312 (0.094) -0.346 (0.061) 0.103 (0.588) 0.262 (0.162) 0.256 (0.173) 0.111 (0.559) 0.332 (0.073) 0.219 (0.245)

Elev -0.404 (0.027) -0.542 (0.001) -0.181 (0.339) 0.388 (0.034) 0.413 (0.023) 0.213 (0.258) 0.354 (0.055) 0.238 (0.205)

Amb 0.653 (0.000) 0.501 (0.005) -0.095 (0.616) -0.342 (0.065) -0.336 (0.069) -0.347 (0.060) -0.028 (0.884) -0.187 (0.322) -0.096 (0.612)

Elev 0.608 (0.000) 0.383 (0.037) 0.095 (0.619) -0.142 (0.454) 0.051 (0.788) -0.444 (0.014) -0.212 (0.262) -0.005 (0.980) 0.215 (0.255)

Amb -0.404 (0.027) -0.387 (0.034) -0.253 (0.177) 0.503 (0.005) 0.481 (0.007) 0.314 (0.091) 0.157 (0.409) -0.106 (0.577) -0.077 (0.686) -0.206 (0.275)

Elev 0.163 (0.389) 0.124 (0.515) 0.207 (0.273) 0.038 (0.841) 0.234 (0.213) -0.203 (0.282) 0.014 (0.943) 0.283 (0.130) -0.049 (0.798) 0.292 (0.118)
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Figura 36. Modelo representando as principais correlações de Pearson significativas obtidas a partir dos dados referentes aos cinco componentes principais 

da matriz Forma e Função Foliar entre as variáveis de Crescimento e Alocação. A. Correlações positivas e negativas significativas para ambos os tratamentos. 

B. Correlações significativas apenas para um dos tratamentos, linhas pretas (ambiente) vermelhas (elevado CO2). Linhas contínuas significam correlação 

positiva e linhas tracejadas correlações negativas em A e B. 
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 5. Discussão 

5.1 Teste para adaptação de vasos e substratos 

Entre os anos de 1970 e 1980 a pesquisa em fisiologia vegetal utilizando o 

enriquecimento com CO2 em Câmaras de Topo Aberto produziu resultados diferentes 

quando comparados aos trabalhos desenvolvidos no campo (Stafford, 2008). Alguns 

autores mostraram que quando as plantas são cultivadas em vasos pequenos, o 

crescimento e desenvolvimento das raízes são afetados e, como consequência, as 

taxas fotossintéticas podem sofrer limitações mascarando os resultados (Arp, 1991; 

Ronchi et al., 2006; de Souza et al., 2008). Em contrapartida, se as plantas são 

cultivadas em recipientes maiores evita-se a limitação do crescimento radicular e 

diminui a probabilidade de ocorrer aclimatação fotossintética causada pelo efeito do 

vaso (de Souza et al., 2008).  

No teste de adaptação dos vasos para a espécie S. reticulata verificou-se que o 

recipiente mais apropriado para o crescimento das raízes foi o tubo contendo o 

substrato terra, uma vez que a biomassa da raiz se desenvolveu melhor neste 

tratamento, representando 35% da biomassa total (Figura 6). Observando o acúmulo 

de biomassa total o tratamento tubo/terra foi o único que apresentou diferenças 

significativamente maiores quando comparado aos demais (Figura 6). 

Há uma alta correlação entre volume das raízes e aclimatação da fotossíntese 

em plantas cultivadas em elevado CO2 (Arp, 1991). Neste mesmo estudo foi 

observado que as plantas cultivadas em vasos com um volume abaixo de 10 litros e 

sob tratamento de elevado CO2 apresentaram uma assimilação menor em relação ao 

tratamento ambiente. Dados de 163 estudos com plantas submetidas ao elevado CO2, 

mostraram que há uma queda de 50% na assimilação em plantas que possuem o 

volume da raiz reduzido devido ao uso de vasos pequenos em relação àquelas que 

não possuem restrição no volume de raízes. Quando não há restrição no crescimento 

das raízes, a assimilação sob luz saturante permanece a mesma para plantas 

crescidas em ambos os tratamentos (ambiente e elevado CO2) (Drake et al., 1997). 

Conclusões similares foram reportadas para plântulas de espécies arbóreas onde o 

efeito do volume das raízes na aclimatação é provavelmente confundido com os 

efeitos da disponibilidade de nutrientes e da fotossíntese (Sage, 1994). 

Apesar de as plantas cultivadas no tubo apresentarem uma área foliar maior do 

que as cultivadas no vaso (Tabela 1) foi observado que não só o recipiente como 

também o substrato influenciaram no desenvolvimento da área foliar de S. reticulata, 
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pois os tratamentos que continham o substrato terra tiveram maior produção de área 

foliar em relação à vermiculita.  

As propriedades físicas do tipo de substrato como, por exemplo, o tamanho da 

partícula do solo, influencia diretamente na disponibilidade de água e nutrientes que 

são muito importantes no estabelecimento e desenvolvimento das plantas (Nobel, 

2009). Espécies de crescimento rápido, como a S. reticulata, demandam de alta 

concentração de nutrientes, devido à demanda energética e a estratégia de 

colonização. 

 A distribuição de S. reticulata ocorre principalmente nas regiões de Várzea da 

Amazônia onde há solos com alta sedimentação e ricos em nutrientes (Parolin, 2000), 

denotando a importância da composição do solo utilizado para os experimentos em 

escala laboratorial. Comparando esta espécie com as que ocorrem nas regiões de 

Igapó (baixa sedimentação e solos pobres em nutrientes) foi possível observar que a 

S. reticulata apresenta estratégias adaptativas de plantas que colonizam áreas ricas 

em nutrientes, pois investe menos em reservas das sementes, produz sementes 

menores que são dispersas pela água ou pelo vento, possui rápida expansão foliar e 

um cotilédone membranáceo com um investimento menor de reservas da planta mãe 

(Parolin, 2000 e 2001a).  

Sendo assim, após o teste para verificar o tipo de recipiente e substrato mais 

adequado para o cultivo de S. reticulata nos experimentos com elevado CO2 foi 

selecionado o tubo e a terra. O primeiro possui um volume que permitiu o crescimento 

de raízes sem limitação durante o período de cultivo e, o segundo retém maior 

quantidade de nutrientes e água em relação à vermiculita.  

 

5.2 O efeito da concentração do CO2 na fotossíntese realizada em 24hs 

 A assimilação de carbono das plantas ocorre durante o período luminoso, 

porém o crescimento e os processos de manutenção que necessitam desse carbono 

ocorrem durante todo o ciclo diário de 24hs (Walter et al., 2002; Walter & Schurr, 2005; 

Nozue & Maloof, 2006). A taxa de assimilação durante o dia é suficiente não só para 

suprir a demanda imediata do crescimento como também para acumular reservas nas 

folhas que serão mobilizadas durante a noite, fornecendo o carbono necessário para o 

crescimento (Smith & Stitt, 2007). 
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 Ao acompanhar a assimilação fotossintética de S. reticulata ao longo de 24 

horas foi possível observar que a assimilação de CO2 ocorre durante todo o período 

luminoso e que se mantém constante das 10h às 16h no tratamento ambiente, 

possuindo um pico às 12h somente no tratamento elevado (Figura 10). Este pico 

observado às 12h no tratamento elevado foi responsável pela diferença de 23% entre 

os tratamentos. Entre 18 e 6hs a assimilação foi negativa devido ao processo de 

respiração foliar, que se apresentou menor em elevado CO2. A diminuição da 

condutância estomática observada nas plantas, principalmente às 12hs do tratamento 

ambiente (Figura 11), coincide com as oscilações observadas em temperatura e 

umidade relativa do ar (Figura 9). O aumento da assimilação fotossintética e a redução 

da condutância estomática visto em S. reticulata crescida em elevado CO2 é o padrão 

encontrado para a maioria das plantas estudadas até o momento (Ainsworth & Rogers, 

2007). 

 O aumento significativo da assimilação ao meio dia sob condições de elevado 

CO2 coincide com a manutenção das taxas de condutância estomática que neste 

mesmo horário são semelhantes entre os tratamentos (Figura 11). É possível observar 

que a assimilação em elevado CO2 às 14hs foi igual ao tratamento ambiente. Neste 

mesmo horário foi observado que houve maior quantidade de FFFA disponível (Figura 

9) para a assimilação de carbono para o tratamento ambiente em relação ao elevado 

que resultou em alterações na assimilação. A fotossíntese realizada ao longo de 24 

horas inclui períodos do dia em que a assimilação é limitada pela disponibilidade de 

luz (Ainsworth et al., 2003). Sendo assim, este pode ter sido um dos fatores que 

acarretou menor assimilação no tratamento elevado. Por isso é possível que, se 

houvesse a mesma condição de luz entre os tratamentos, utilizando uma intensidade 

luminosa constante, a assimilação às 14hs poderia ter sido maior para o tratamento 

elevado, seguindo o mesmo padrão observado ao longo de todos os outros horários. 

 Presume-se que nos horários mais quentes do dia a condutância estomática 

diminua a ponto de evitar que o potencial hídrico da folha diminua abaixo dos níveis 

considerados críticos para a estabilidade do sistema de transporte de água (Oren et 

al., 1999). O nível mínimo que o potencial hídrico pode atingir durante os horários de 

transpiração intensa depende tanto de fatores genéticos como de fatores ambientais 

(por exemplo, aclimatação a situação de estresse) (Costa & Marenco, 2007). Porém, 

não só o potencial hídrico da folha, como também a incidência de luz, a umidade 

relativa do ar e a concentração de CO2 podem alterar a condutância estomática 

(Hsiao, 1973). 
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 A queda da condutância estomática ao longo do dia pode ser atribuída ao 

aumento do déficit de pressão de vapor, à diminuição do potencial hídrico da folha ou 

ao efeito combinado de ambos os fatores, que podem responder mais rapidamente à 

variação na umidade do ar, para evitar a perda excessiva de água (Raschke, 1979). A 

condutância estomática de S. reticulata no tratamento ambiente apresentou maiores 

flutuações do que as plantas do elevado CO2 (Figura 11). Estas últimas apresentam 

baixa oscilação principalmente entre os horários das 6 às 16hs, que pode contribuir 

para a menor perda de água em períodos onde há menor umidade devido ao aumento 

do déficit de pressão de vapor, como ocorreu às 12hs. A menor variação da 

condutância nas plantas do tratamento elevado pode ser devido à sensibilidade ao 

déficit de pressão de vapor, pela queda da umidade relativa do ar neste horário, seja 

menor para essas plantas, não apresentando uma reposta rápida como a que ocorreu 

no ambiente. 

 Resultados semelhantes foram encontrados para Liquidambar styraciflua 

cultivadas em FACE sob elevado CO2, onde a redução na condutância é menor em 

relação ao tratamento ambiente (Gunderson et al., 2002; Wullschleger et al., 2002; 

Herrick et al., 2004). Em experimentos com plantas cultivadas sob elevado CO2, em 

períodos de seca, foi observado que a resposta ao CO2 é maior devido à baixa 

condutância das plantas desse tratamento (Gunderson et al., 2002; Leakey et al., 

2004, 2006 a, b).   

 

5.3 O efeito da concentração do CO2 na fotossíntese e no crescimento ao longo do 

tempo 

 A assimilação fotossintética de S. reticulata foi acompanhada ao longo de três 

meses e foi observado que aos 15 dias as plantas apresentaram maiores valores, 

cerca de 33 mol.CO2.m
-2.s-1, em ambos os tratamentos (Tabela 3). Espécies como S. 

reticulata, que apresentam sementes pequenas, cotilédones membranáceos verdes e 

não contém grande quantidade de reservas, frequentemente apresentam elevadas 

taxas fotossintéticas decorrentes da estratégia de estabelecimento de suas plântulas a 

fim de suprir a demanda de crescimento inicial (Buckeridge et al., 2004; Parolin, 2002). 

Essas espécies de crescimento rápido têm alta capacidade fotossintética e requerem 

alta intensidade luminosa (Bazzaz & Pickett, 1980). Em estudos com espécies 

amazônicas foi apresentado que entre as pioneiras e sempre verdes, Senna reticulata 

apresenta a maior taxa fotossintética em relação às demais espécies, com uma 
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assimilação líquida de 24,5 mol.CO2.m
-2.s-1 enquanto Cecropia latiloba, outra espécie 

importante na colonização de áreas abertas da Amazônia, apresenta 21 mol.CO2.m
-

2.s-1  (Parolin, 2000).  

 As taxas fotossintéticas podem diminuir com o aumento da idade da planta 

(Tichá et al., 1985; Suzuki et al., 1987). Em S. reticulata foi observado após os 30 dias 

de experimento que a assimilação foi menor em relação à coleta aos 15 dias (21,65 

mol.CO2.m
-2.s-1 vs. 33 mol.CO2.m

-2.s-1) (Tabela 3) apresentando valores muito 

próximos ao encontrado em indivíduos adultos da mesma espécie (Parolin, 2000; 

2005).  

 Comparando os dois tratamentos (ambiente e elevado CO2), foram observados 

aumentos significativos na taxa fotossintética aos 30 e 45 dias nas plantas do elevado 

CO2 (cerca de 28%) (Tabela 3). O aumento da fotossíntese nestas plantas pode ser 

explicado pelo aumento de pressão de CO2 no sítio ativo da enzima Rubisco. Segundo 

o IPCC (Bernstein et al., 2007), até o final deste século a concentração de CO2 no sitio 

ativo da Rubisco em plantas C3 deve aumentar de 6,3 para 15 M, aumentando a 

eficiência da fotossíntese em plantas C3 pelo aumento da carboxilação e pela redução 

da fotorrespiração (Long, et al., 2004; Ainsworth & Rogers, 2007).  

 Ziska e colaboradores (1991), estudando nove espécies tropicais submetidas 

ao elevado CO2 (713 mol CO2 m-2s-1) por três meses observaram um aumento na 

assimilação fotossintética dessas espécies independente do grupo funcional ou das 

respectivas famílias. Neste mesmo trabalho, na espécie de leguminosa Acacia 

mangium a assimilação aumentou 37% em 60 dias de tratamento e para Tabebuia 

rosea, uma arbórea pioneira, o aumento foi de 42%. Ainda em estudos que envolvam 

espécies tropicais crescidas em elevado CO2 foram realizados trabalhos com duas 

pioneiras Sesbania virgata (Godoy, 2008) e Senna alata (Marabesi, 2007), que 

apresentaram um aumento na assimilação fotossintética de 49% e 25%, 

respectivamente, com mais de 60 dias sob cultivo em elevado CO2. Comparando os 

dados de assimilação líquida de S. reticulata ao longo de todo o experimento em 

elevado CO2, apenas aos 30 e 45 dias foram observados aumento na taxa 

fotossintética quando comparado ao ambiente (Tabela 3). A porcentagem de aumento 

da assimilação nas plantas do elevado foi em um período inferior ao observado para 

as outras espécies pioneiras já estudadas, indicando que S. reticulata pode ter 

mecanismos de controle que respondam antes dos 60 dias em elevado CO2. 
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 A velocidade de carboxilação da enzima Rubisco (Vcmax) de S. reticulata sob 

tratamento elevado tendeu a ser menor ao longo de todas as coletas em relação às 

plantas do ambiente com diferenças significativas nas coletas de 15, 60, 75 e 90 dias 

diminuindo em média aproximadamente 25% (Tabela 4). Comparando a assimilação 

fotossintética e a Vcmax foi observado que quando Vcmax de S. reticulata foi igual 

entre os tratamentos, a assimilação líquida obtida foi maior no tratamento elevado, 

explicando o porquê da assimilação estar correlacionada positivamente com a 

atividade de carboxilação da enzima Rubisco (Tabela 7). Quando foi observado ao 

longo das coletas que Vcmax era menor no elevado CO2, as taxas de assimilação 

nesses pontos eram iguais às do ambiente (Figura 32).  

 Grande quantidade de estudos tem relatado diminuições no conteúdo e na 

atividade de Rubisco das plantas crescidas sob elevado CO2. Drake e colaboradores 

(1997) realizaram um levantamento de 18 estudos com 11 espécies de plantas, e 

verificaram que essas plantas possuíam uma redução de 15% no conteúdo de 

Rubisco. Quando medidas de assimilação nas plantas crescidas em CO2 elevado 

foram realizadas com a concentração de CO2 ambiente, foi observada uma diminuição 

da fotossíntese em relação às plantas cultivadas sob tratamento ambiente. Por outro 

lado, quando as medidas foram realizadas com as mesmas concentrações de 

crescimento (no caso, concentração elevada de CO2) as plantas apresentaram a 

assimilação superior às do ambiente devido à diminuição de 24% na atividade da 

Rubisco in vivo (Drake et al., 1997).  Estudos com Phaseolus vulgaris (Sage et al., 

1989), Pinus taeda (Wong, 1979) e Triticum aestivum (Long et al., 1995) mostraram 

uma queda na atividade da Rubisco pelas curvas A/Ci, sem perda significativa da 

capacidade de regeneração da RuBP nas plantas do tratamento elevado. Aos 90 dias, 

a taxa de assimilação de S. reticulata teve a tendência de ser maior nas plantas do 

tratamento de elevado CO2 devido à concentração em que foram submetidas no 

momento da análise das trocas gasosas sob luz saturante (plantas do ambiente a 380 

mol.CO2.m
-2.s-1de CO2 e plantas do elevado a 760 mol.CO2.m

-2.s-1). 

 Com o aumento da assimilação fotossintética decorrente do aumento de CO2, 

há maior produção de carboidratos nas folhas (Stitt, 1991) que podem ser mantidos 

nos cloroplastos devido à incapacidade de exportação desta organela ou ainda pela 

baixa utilização destes pelos tecidos dreno. Esse acúmulo de açúcares foliar pode ser 

detectado pelas células do mesofilo por um mecanismo que possivelmente envolve a 

atuação da hexoquinase (Stitt, 1991; Paul & Foyer, 2001; Rolland et al., 2002), que está 

presente por toda planta,  tem como produto a glicose-6-fostato, é controlada por 

hormônios, e estimula o crescimento em resposta a disponibilidade de glicose (Rolland 
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et al., 2006). Foi verificado em plantas de tomate com superexpressão do gene 

Arabidopsis-hexoquinase (AtHXK1) que a hexoquinase tem funções no controle do 

crescimento e da fotossíntese. Plantas que possuíam a menor expressão do gene 

inibiram o crescimento enquanto que as que super expressaram a hexoquinase 

apresentaram maior crescimento, com uma rápida senescência concomitante à 

redução no teor de clorofilas, nas taxas fotossintéticas e na eficiência quântica, 

reduzido os centros de reação do fotossistema II. A partir desses dados foi verificado 

que a hexoquinase é uma enzima de regulação da fotossíntese, do crescimento e da 

senescência das plantas (Dai  et al., 1999).  

 Por este motivo, tem sido observado que os sinais de açúcar podem ser 

importantes na regulação das relações de fonte e dreno, no particionamento do 

carbono na planta (Roitsch, 1999; Paul & Foyer, 2001) e na expressão de genes da 

fotossíntese que podem levar à aclimatação de plantas crescidas sob elevado CO2 

(Sage et al., 1989; Rozema et al., 1991; Jacob et al., 1995). Quando os níveis de 

carboidratos são altos, a transcrição de genes que codificam Rubisco, complexos 

clorofila-proteína do complexo antena e proteínas de transporte de elétrons do 

cloroplasto são reprimidas (Moore et al., 1997, 1999). 

 A fotossíntese é um mecanismo que tem grande potencial de aclimatação, pois 

a planta necessita modular a quantidade e a atividade específica dos seus 

componentes bioquímicos foliares para compensar as mudanças do meio ambiente 

(Bloom et al,. 1985, Field & Mooney, 1986). Basicamente, a aclimatação fotossintética 

sob elevada concentração de CO2 ocorre devido à redução no investimento de 

recursos para a Rubisco e ao aumento do investimento em processos de suporte e 

regeneração de RuBP e Pi (Sage, 1994). Em S. reticulata foi verificada pelas curvas 

A/Ci uma redução na atividade da Rubisco a partir dos 60 dias (Tabela 4), mostrando 

que houve a aclimatação das plantas em elevado CO2 em relação ao ambiente, devido 

à redução na assimilação em baixo Ci observado na inclinação das retas iniciais das 

curvas e também no momento em que há a estabilidade da curva (Anexo 3). Sob 

baixo Ci e luz saturante, a capacidade da Rubisco em carboxilar RuBP é um dos 

fatores limitantes para a fotossíntese sendo que a inclinação da reta entre a 

assimilação e o Ci (chamada de eficiência na carboxilação) é diretamente dependente 

do conteúdo de Rubisco (von Caemmerer & Farquhar, 1981; Seemann & Berry, 1982; 

Evans, 1986; Sage et al., 1987). Por causa dessa relação direta entre a capacidade de 

carboxilação da Rubisco e assimilação sob baixo Ci, mudanças na inclinação inicial 

das curvas de resposta A/Ci determinada pelas trocas gasosas da planta, são 
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indicativos das mudanças no conteúdo de Rubisco presentes nas folhas de S. 

reticulata. 

 Outro resultado que indica queda no conteúdo de Rubisco no tratamento de 

elevado CO2 é a redução do conteúdo de N foliar observado ao longo de todo o 

experimento (Figura 26). Em plantas crescidas em elevada concentração de CO2 é 

comum observar uma redução da concentração de N nos tecidos das plantas (Wong, 

1990; Hocking & Meyer, 1991; Conroy et al., 1992; Coleman et al., 1993; Curtis et al., 

1995; Stitt & Krapp, 1999; Gifford et al., 2000), que pode estar, no caso das folhas, 

diretamente relacionada à diminuição do conteúdo de Rubisco (Makino et al., 1997b; 

Sicher & Bunce 1997; Curtis et al., 2000; Ellsworth et al., 2004), uma vez que esta 

enzima constitui de 20-30% do total de N foliar (Evans & Seemann, 1989; Makino, 

2003; Kumar et al., 2002). 

 Considerando a redução de N nas folhas, pode ser observado que há uma 

correlação forte e positiva entre as concentrações de N nas folhas com a assimilação 

líquida (Aliq) e a velocidade de carboxilação da Rubisco (Vcmax) (Tabela 7) indicando 

a relação direta entre a atividade da enzima Rubisco obtida pela redução de Vcmax, a 

concentração de N e a assimilação líquida encontrada nas folhas. O transporte de 

elétrons (Jmax) também está correlacionado positivamente com o conteúdo de N 

foliar, o que pode indicar que uma relação entre as proteínas do aparato fotossintético 

responsáveis pela captação de luz também estão sendo reguladas pelo mesmo 

mecanismo (Tabela 7). Em trabalhos semelhantes a esse foi observado que a 

repressão da atividade e/ou quantidade de Rubisco podem diminuir a eficiência da 

Vcmax por unidade de N na folha (Drake et al., 1997; Ellsworth et al., 1998). Contudo, 

essa redução da taxa de carboxilação, observada em S. reticulata, não é proporcional 

a diminuição na assimilação de carbono, principalmente para as plantas do elevado, 

visto que o valor de correlação entre essas duas variáveis (Aliq e Vcmax) é mais forte 

para o tratamento ambiente que para o elevado (Tabela 7). Na Figura 32, analisando 

os componentes principais (PC1 e PC2) foi observado que os vetores que 

representam os parâmetros enzimáticos da fotossíntese foliar (Vcmax e Jmax) bem 

como a assimilação (Aliq) aparecem no mesmo quadrante e no mesmo sentido do 

vetor correspondente ao nitrogênio (NT-F), isto mostra que há um aumento na 

eficiência do uso do nitrogênio, uma vez que as plantas do tratamento elevado com 

menores concentrações de N diminuem a Vcmax e apresentam uma maior taxa de 

assimilação, como mostrados no deslocamento e na distribuição dos centróides do 

tratamento elevado em relação aos do ambiente. 
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 A longo prazo, a planta reduz a produção da enzima Rubisco aumentando a 

eficiência com que as plantas utilizam o N para o ganho de biomassa, ou seja, 

aumentam a eficiência do uso de N (Norby et al., 1986; Hilbert et al., 1991). Estudos 

sugerem que há uma redução de 35% no conteúdo de Rubisco antes da enzima agir 

como limitante na fotossíntese das plantas crescidas com o dobro da concentração de 

CO2 em relação à concentração atual (Long & Drake, 1992). Isso pode ter ocorrido 

também para a S. reticulata, que a partir dos 60 dias apresentou uma redução N de 

aproximadamente 34% indicando que há uma redução significativa nas concentrações 

de Rubisco na folha, porém esta ainda não seria um fator limitante na assimilação 

fotossintética. 

 Ao aumentar o CO2 disponível, há redução da fotorrespiração, pelo aumento da 

razão entre CO2/O2, e com isso a assimilação é maior para as plantas crescidas em 

CO2 elevado (Jordan & Ogren 1984; Sharkey, 1988) mesmo com uma baixa atividade 

da Rubisco, de outras enzimas do ciclo de Calvin, e também de componentes que 

fazem parte das reações luminosas (Stitt, 1991; Quick et al., 1993; Woodrow, 1994). 

Essa redução na fotorrespiração, em princípio, poderia permitir diminuições no 

investimento de N, principalmente nos processos que demandam altas concentrações 

do mesmo, como a fotossíntese e a respiração foliar, direcionando o N excedente para 

o investimento em outros processos metabólicos e tecidos (Stitt & Krapp, 1999).  

 Normalmente, uma parte considerável de ATP e NADPH disponível para as 

reações do ciclo de Calvin estão envolvidas na regeneração da RuBP quando esta é 

oxigenada. Moléculas de ATP e NADPH são também requeridas na fotorrespiração 

para formar 2-fosfoglicolato e no ciclo NH3 da fotorrespiração (Edwards & Walker, 

1983). Com o aumento do CO2 a taxa de oxigenação da Rubisco é diminuída, fazendo 

com que o transporte de elétrons antes direcionados para a fotorrespiração sejam 

utilizados para maximizar a taxa de carboxilação. Com o aumento de CO2 pode 

ocorrer um aumento de até 40% na capacidade de transporte de elétrons para a 

atividade da Rubisco (Medlyn, 1996), porém uma menor quantidade de Rubisco 

haveria maior investimento de N para a maquinaria de transporte de elétrons, este por 

sua vez, implicaria em maior redução na necessidade de N foliar (Gifford et al., 2000). 

Considerando que em S. reticulata há uma redução de Rubisco, é suposto que haja 

menor demanda de N no transporte de elétrons, por causa da redução na 

fotorrespiração. A taxa de transporte de elétrons (Jmax) não diferiu entre os dois 

tratamentos para S. reticulata, porém apresentou uma tendência de ser menor no 

elevado do que em ambiente (Tabela 3). Isso demonstra que além de fotorrespirar 

menos e ter uma menor taxa de carboxilação as plantas podem ter direcionado a 
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energia proveniente da formação de ATP e NADPH para outras vias metabólicas. 

Neste mesmo período aos 60 dias, quando é visto uma alta redução no N foliar foi 

observada a redução no conteúdo de clorofilas a e b e totais (Figura 12) e uma 

correlação positiva entre NT-F e clorofilas totais (Tabela 7) existente somente no 

tratamento elevado, que pode indicar esse controle nos sistemas coletores de luz. 

Essa diminuição de clorofilas totais junto com o aumento da eficiência quântica 

aparente para as coletas ao longo do tempo sob tratamento de elevado CO2 foram 

verificadas pelos vetores principais do quinto componente na análise de PCA (Figura 

35 e Tabelas 3 e 8). 

 A abertura estomática geralmente decai sob condições de elevado CO2 como 

uma resposta de curto prazo. Embora as respostas de curto prazo da fotossíntese C3 

ao aumento de CO2, possam ser rigorosamente previstas a partir de propriedades da 

Rubisco, há poucos estudos realizados sobre os mecanismos envolvidos na abertura 

estomática que respondem a variação de CO2 (Morison, 1998).  Nas respostas de 

longo prazo, o decréscimo na condutância pode ser causado pelas mudanças na 

densidade ou no índice estomático, assim como na abertura dos estômatos (Ainsworth 

& Rogers, 2007). Para S. reticulata foi observado que ao longo das coletas a 

condutância estomática tendeu a ser menor para o tratamento em elevado CO2 em 

relação ao ambiente (Anexo 2). No experimento, além da redução na condutância 

estomática, também foi observada uma redução no número de estômatos, número de 

células epidérmicas e no índice estomático da face abaxial das folhas em relação ao 

tratamento ambiente (Tabela 6) corroborando os dados encontrados na literatura. A 

redução do número de estômatos em S. reticulata assim como o observado para 

outras espécies, pode estar relacionada com uma interrupção na via de transdução 

dos sinais responsáveis pelo controle dos padrões estomáticos. Estudos com 

mutantes menor expressão do gene HIC mostraram um aumento de 42% na 

densidade estomática em resposta ao elevado CO2 (Gray et al., 2000), evidenciando a 

importância deste gene no controle do desenvolvimento de estômatos. No trabalho de 

Lake et al., (2001) há evidências de que o desenvolvimento dos estômatos seja 

controlado por sinais de longa distância enviados a partir de folhas maduras, que 

detectam a concentração CO2 e sinalizam para as folhas em desenvolvimento para 

que elas modifiquem o padrão do desenvolvimento estomático.  

 A condutância estomática é responsável pelo controle da fotossíntese e da 

transpiração (Jones, 1998). Entretanto com os dados obtidos no experimento com S. 

reticulata foi verificado que mesmo com a diminuição da condutância e do número de 

estômatos, a assimilação foi maior, devido à disponibilidade de CO2 para as plantas do 
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tratamento elevado (Ci maior). Com a diminuição da condutância houve uma 

diminuição concomitante na transpiração, para o tratamento de elevado CO2, e um 

aumento relativo na eficiência do uso de água (EUA), principalmente nas últimas 

coletas, que podem ser observados pelo deslocamento dos centróides que 

corresponde aos tratamentos e o período de crescimento do segundo e terceiro 

componentes da análise de PCA (Figura 33), indicando que a transpiração e a 

condutância possuem correlação positivas e covariam no mesmo eixo sendo 

negativamente correlacionadas com EUA.  

 Efeitos semelhantes de aumento na eficiência do uso da água foram 

observados para espécies tropicais crescidas em CO2 elevado de diferentes grupos 

funcionais do tipo C3: a gramínea Pharus latifolius (275%), hemi-epifita Ficus 

obtusifolia (47%), arbustivas Psychotria limonensis (44%) e Manihot esculentum 

(233%) e arbóreas pioneiras Tabebuia rosea (125%) e Acacia mangium (108%) (Ziska 

et al.,1991). Em espécies tropicais o aumento na EUA foi semelhante às de clima 

temperado quando cultivadas sob elevado CO2 (Carlson & Bazazz, 1980; Kimball, 

1983; Curtis et al., 1989; Ziska et al., 1991). Para S. reticulata a variação de EUA ficou 

entre 40% e 189% dependendo do período da coleta (Tabela 2), indicando que isso é 

muito variável e que a influência do ambiente (temperatura e umidade relativa) pode 

modular a resposta desse parâmetro. 

 Assim como a condutância e a transpiração foram menores para o tratamento 

de elevado CO2, a respiração foliar em S. reticulata também apresentou uma 

tendência de diminuição ao longo de todo o experimento, porém apenas aos 75 dias 

com uma redução significativa de 51% (Figura 2). Estudos reportam uma diminuição 

de cerca de 10% a 20% na respiração em resposta instantânea ao aumento de CO2 de 

372 mol.CO2.m
-2.s-1 para 700 mol.CO2.m

-2.s-1 (Curtis, 1996; Drake et al., 1999). Em 

experimentos sob elevadas concentrações de CO2 a longo prazo, a taxa de respiração 

diminui nas folhas, ocorrendo paralelamente o declínio da concentração de N e/ou no 

conteúdo de proteínas (alto custo energético), indicando uma diminuição da demanda 

energética para sustentar o crescimento e/ou a manutenção dos tecidos (Bouma et al., 

1994). Neste sentido, Spencer & Bowes (1986) estudando Eichhornia crassipes em 

elevado CO2, encontraram uma diminuição de 59% no conteúdo de proteínas e de 

62% na taxa respiratória das folhas, observando uma correlação positiva entre elas. 

Em vários estudos são indicados que o aumento de CO2 reduz a respiração devido à 

composição química dos tecidos (Amthor, 1997; Curtis, 1996; Wullschleger et al., 

1994; Poorter et al., 1997). Em folhas de S. reticulata crescidas em elevado CO2 

também foram observados, menores valores no conteúdo de N e Vcmax, sugerindo 
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que uma menor quantidade de proteína pode estar sendo produzida neste órgão, 

reduzindo assim a respiração. A Figura 34 mostra os eixos do primeiro e quarto 

componentes que têm como vetores mais representativos o nitrogênio foliar e a 

respiração. Esses vetores contribuem na separação dos centróides entre os dois 

tratamentos mostrando que quanto maior a concentração de N nas folhas, maior a 

condutância e a respiração e menor é a área e a massa específica das folhas (MEF) 

para o tratamento ambiente em relação ao elevado, corroborando as hipóteses 

abordadas na maioria dos trabalhos. 

 Em S. reticulata crescida sob elevado CO2, foi observado uma redução na área 

foliar concomitante com um aumento da biomassa seca das folhas, que pode ser 

explicado pelo aumento de MEF (Figuras 25 e 34). O aumento da massa específica 

foliar (MEF) pode ter ocorrido pelo maior acúmulo de 113% de amido neste órgão 

observado por Arenque (2010), para o mesmo período. Alguns estudos verificaram 

que a respiração foliar pode diminuir pelo acúmulo de amido nas folhas. Segundo 

Amthor (1991), plantas crescidas sob elevado CO2 apresentaram um aumento de 20% 

na massa seca de órgãos maduros, devido ao acúmulo de amido que pode ser 

responsável pela redução de aproximadamente 17% na taxa de respiração. Isso 

porque o aumento no conteúdo de amido e açúcares solúveis podem alterar a 

concentração de carbono na planta diluindo o conteúdo de nitrogênio (Gifford et al., 

2000) que consequentemente alteram a produção enzimática e com isso pode reduzir 

a respiração foliar. A variação de amido (Arenque 2010) e de MEF observadas em S. 

reticulata são semelhantes entre os períodos e podem ter contribuído na redução 

encontrada para o N foliar, devido à correlação negativa observada entre NT-F e MEF 

(Tabela 7 e Figura 34). Com base na biomassa, a taxa respiratória pode ser menor em 

plantas cultivadas sob elevado CO2, devido às mudanças ocorridas na composição 

química dos tecidos, particularmente decorrente do aumento da razão C:N (Amthor, 

1991).  

 Em um trabalho recente, foi visto em Arabidopsis e trigo (duas espécies C3) 

que o elevado CO2 (720 mol.CO2.m
-2.s-1) inibe a assimilação de nitrato em compostos 

orgânicos nitrogenados e que sua inibição pode estar relacionada aos processos de 

aclimatação, como o decréscimo da fotossíntese e do crescimento em plantas C3 em 

períodos de longa exposição ao enriquecimento de CO2 (Bloom et al., 2010). Neste 

mesmo contexto, foi observado em S. reticulata sob tratamento elevado, é que não 

houve uma diluição no conteúdo de N foliar pelo aumento de carbono nas folhas, pois 

a concentração de carbono foi menor, levando a crer que possa ter ocorrido uma 

redução na absorção e/ou assimilação de N pela planta. 
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 A razão de C/N nas folhas de S. reticulata sob elevado CO2 é sempre maior 

(Figura 26C) em relação ao tratamento ambiente. Porém este aumento não está 

relacionado ao aumento de carbono das folhas, pois há uma diminuição na 

concentração de carbono foliar concomitante a uma redução no conteúdo de N das 

folhas. Essa mesma relação foi vista para seis espécies anuais de gramíneas que 

apresentaram aumento nas razões C/N sob elevado CO2 devido à diminuição de N, ao 

invés do aumento de carbono por unidade de massa seca, ou seja, o aumento de C/N 

foi decorrente da redução na assimilação de N e não da diluição de N pelo acúmulo de 

carboidratos (Hungate et al.,1996), como foi visto também para as folhas de S. 

reticulata. 

 Em média o conteúdo de carbono aumenta em folhas e caule da maioria das 

plantas crescidas em elevadas concentrações de CO2 e permanece igual na raiz 

(Poorter et al., 1992). Porém em S. reticulata foram encontrados efeitos contrários 

como redução nas concentrações de carbono das folhas (ca. de 3%) e aumento de 

carbono nas raízes (entre 7% e 3%) (Figura 26 B e H).  Comparando os dados desse 

estudo com outros trabalhos, é visto que pode ocorrer tanto aumentos quanto 

diminuições no conteúdo de carbono nas plantas crescidas em elevado CO2 e essas 

diferenças de resposta podem ser decorrentes de uma relação entre o conteúdo de 

carbono e a composição química da planta (Poorter et al., 1992).   

 Alguns constituintes químicos encontrados nas plantas têm alta quantidade de 

carbono em relação à biomassa como: lipídeos (0,776 g.g-1), ligninas (0,689 g.g-1), 

compostos nitrogenados (0,530 g.g-1), hemiceluloses e celulose (0,461 g.g-1) e  

açúcares solúveis e amido (0,412 g.g-1). Já outros componentes como os ácidos 

orgânicos têm menor quantidade de carbono (0,375 g.g-1) ou ainda não possuem 

carbono nas suas moléculas como os minerais (Poorter, 1989). Além disso, os 

componentes que têm maior complexidade e carregam maior energia são 

relativamente mais caros para serem produzidos (2,1 - 3,0 g.glicose.g-1 para lipídeos, 

compostos fenólicos solúveis, proteínas e ligninas), enquanto outros como os 

carboidratos não estruturais e ácidos orgânicos são formados com relativamente 

pouca quantidade de glicose (0,9 - 1,2 g.glicose.g-1) (Poorter et al., 1997). Neste 

contexto, é possível verificar que a produção de carboidratos não estruturais, como 

sacarose e amido (em maior quantidade em S. reticulata (Arenque, 2010)), além de 

armazenar menos moléculas de carbono, têm um custo menor de construção. Somado 

a isso, foi observada que as moléculas que possuem maior quantidade de carbono e 

um maior custo de produção (lignina, hemiceluloses e celulose) sofreram reduções 

nas folhas quando crescidas em elevado CO2 (Arenque, 2010). 
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 Espécies de crescimento rápido têm menor teor de carbono e acumulam mais 

compostos nitrogenados, ácidos orgânicos e minerais, enquanto espécies de 

crescimento lento contém relativamente mais lignina, (hemi)celuloses e açúcares 

insolúveis (Poorter & Bergkotte, 1992). Nas folhas dessas espécies de crescimento 

rápido são encontrados grandes quantidades de lipídios e compostos orgânicos 

nitrogenados e baixas concentrações de lignina quando comparadas aos outros 

órgãos (Poorter & Bergkotte, 1992). A partir disto é possível inferir que o acúmulo de 

amido, a diminuição de lignina e (hemi)celuloses apresentadas por Arenque (2010) 

interferiram na diminuição do conteúdo de carbono das folhas de S. reticulata, e 

também propor que uma redução na concentração de lipídeos possa ter ocorrido, uma 

vez que os lipídeos estejam em grandes concentrações nas folhas.  

 As plantas podem diferir consideravelmente a TCR devido à variação de habitat 

relacionados com fatores abióticos (temperatura, água, luz e nutrientes) ou por fatores 

bióticos (competição, doenças ou manejo). Mas, mesmo quando cultivadas sob 

condições idênticas, perto do ótimo e livre das interferências de outros organismos, a 

variação interespecífica entre a TCR ainda existe (Poorter, 1989). Esse fenômeno tem 

sido observado tanto para as espécies cultivadas quanto para as espécies selvagens. 

Foi realizado um levantamento de 130 espécies selvagens comparando os valores de 

TCR e observaram que havia grandes diferenças que variavam entre 50 mg.g-1.dia-1 

para algumas espécies de árvores até 300 mg.g-1.dia-1 para diversas espécies de 

herbáceas (Grime & Hunt, 1975). S. reticulata aos 15 dias após plantio apresentou 

uma TCR de 180 mg.g-1.dia-1 que decaiu ao longo dos dias chegando a 80 mg.g-1.dia-1 

aos 45 dias e a 40 mg.g-1.dia-1 aos 90 dias. Essa TCR aos 15 dias está próxima as 

encontradas para herbáceas (100-400 mg.g-1.dia-1), e com o passar do tempo fica 

próxima aos valores esperados para as espécies lenhosas (10-150 mg.g-1.dia-1) 

(Poorter & Garnier, 2007). 

 Grime (1979) classificou as espécies de crescimento lento como tolerantes ao 

estresse e espécies de crescimento rápido como competidoras e oportunistas. No 

caso das competidoras, a vantagem de uma alta TCR está associada ao quanto a 

planta irá aumentar rapidamente em tamanho e poder ocupar um espaço maior, 

abaixo e/ou acima do solo, sendo que esta estratégia possui a oportunidade de 

adquirir mais recursos que são limitantes como a luz, nutrientes e água. As 

oportunistas também podem lucrar com alta TCR, uma vez que ocorrem em habitat 

perturbados, e deve completar seu ciclo de vida num período muito curto e incerto 

(Poorter, 1989). De acordo com os parâmetros estabelecidos por Grime (1979), Senna 

reticulata é uma espécie que pode ser considerada competidora e oportunista, pois 
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possui o crescimento muito rápido. Por ser uma planta de região alagada, a estratégia 

de crescimento e de colonização de S reticulata é a combinação da sua alta atividade 

fotossintética, com alta produção de pequenas sementes de rápida germinação 

(Parolin, 2001a) e um crescimento extremo em altura no primeiro ano de 

desenvolvimento (Parolin, 2002). Em onze semanas (aproximadamente 80 dias) de 

experimento a espécie é capaz de atingir 63,5 cm de altura (Parolin, 2002) o que é 

similar aos dados obtidos neste experimento, onde as plantas com 90 dias de 

experimento atingiram cerca de 80 cm de altura (Figura 20). O maior investimento no 

comprimento do caule foi aos 45 dias com um aumento de aproximadamente 30 cm 

em relação à coleta anterior. Aos 60 dias esse acréscimo em altura foi de 20 cm 

estabilizando entre 70 e 80 cm de altura até os 90 dias de experimento. 

 As respostas de crescimento das árvores em elevadas concentrações de CO2 

têm sido observados principalmente em estudos com duração de vários meses a anos 

utilizando plântulas e mudas jovens (Norby et al., 2001). Esses estudos foram 

designados a levantar dados das espécies no intuito de entender como as florestas 

irão responder a uma atmosfera que sofre mudanças gradualmente ao longo de 

décadas e a sua relação com o ciclo global do carbono (Norby et al., 2001). Dada esta 

perspectiva, o aumento de 24% no crescimento da parte aérea das árvores durante os 

primeiros dois anos de exposição a 533 mol CO2 m
-2s-1 de CO2 em FACE (Free air 

carbon enrichment) é consistente com o aumento de 30% que tem sido observado em 

experimentos com mudas de árvores expostas a concentrações mais elevadas (600-

700 mol CO2 m
-2s-1) de CO2 em experimentos com OTC’s (Wullschleger et al., 1997; 

Curtis & Wang, 1998). O aumento de 24% de crescimento por unidade de área foliar 

no experimento com Liquidambar styraciflua também condiz com as respostas de 

mudas jovens em OTC’s (Norby et al., 1999) apoiando a hipótese de que essa 

resposta seria mantida no dossel, como nos experimentos em FACE. 

 O processo de fixação do CO2 é um pré requisito para o crescimento das 

plantas e tem sido analisado a sua variação, ao longo do tempo, utilizando a taxa de 

crescimento relativo (TCR) (Duncan & Hesketh 1968; Dijkstra & Lambers 1989; 

Poorter et al., 1990). S. reticulata sob o tratamento de elevado CO2 apresentou 

aumento significativo de 4% na TCR somente no inicio do experimento (0-15 dias) 

(Figura 22) e no intervalo entre 45 e 60 dias atingiu 34% de efeito em relação ao 

ambiente, mas os dados neste período não são significativos. Estudos têm reportado 

que o elevado CO2 aumenta o crescimento das plantas (Eamus & Jarvis, 1989; 

Ceulemans & Mousseau, 1994; Drake et al., 1997), e como conseqüência, aumenta 

também a média da TCR entre a primeira e a ultima coleta do experimento. Esse 
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aumento nas concentrações de CO2 resulta principalmente de um estímulo inicial da 

TCR que pode declinar muito rápido e até desaparecer ao longo do tempo (Bazzaz et 

al., 1989; Poorter, 1993; Centrito et al., 1999), como foi visto neste experimento com S. 

reticulata. A TCR no período que corresponde a 30 e 45 dias foi menor em elevado 

CO2, sendo que neste período teve inicio uma significativa queda das folhas do 

tratamento elevado, observada pela correlação negativa entre as variáveis (Tabela 9), 

coincidindo com uma mudança no padrão de alocação da planta e uma taxa de 

assimilação líquida (TAL) semelhante entre os tratamentos. 

 Decompondo a TCR em TAL e RAF (razão de área foliar) foi possível observar 

que ao longo do experimento S. reticulata, sob tratamento de elevado CO2, obteve 

maior quantidade de biomassa em função do tempo e da área foliar que possuía 

(Figuras 23 e 24). Contudo, o aumento significativo de TAL coincide com o da TCR, 

entre 0 e 15 dias no tratamento elevado, pois durante o crescimento inicial as 

plântulas, em geral, investem a maior parte da sua biomassa assimilada na parte 

aérea (observado principalmente na fração de folhas). A semelhança da TAL entre os 

dois tratamentos no período entre 30-45 e 60-75 dias pode ser responsável, junto com 

a queda das folhas no mesmo período, pela redução da TCR no mesmo período, uma 

vez que há uma correlação positiva entre TCR e TAL (Tabela 9). Os valores positivos 

da TAL, para o tratamento de elevado CO2 em relação ao ambiente, obtidos com S. 

reticulata corroboram o que foi visto em vários outros estudos (Makino et al., 1997a; 

Centritto et al. 1999; Poorter & Nagel 2000; Ziska, 2003). Apesar da espécie S. 

reticulata ter uma assimilação fotossintética maior nas coletas entre 30 e 45, a TAL é 

igual neste mesmo período, mostrando que apesar da planta assimilar mais carbono, a 

alocação de recursos não foi proporcional ao investimento em área foliar.  

 S. reticulata no primeiro mês após a germinação investiu cerca de 50% da sua 

biomassa produzida em folhas. Aos 45 dias passou a investir cerca de 60% dos seus 

recursos na porção radicular com um grande declínio do investimento nas folhas 

(passou para 25%) e após esse período, a partição da biomassa ficou distribuída 40% 

para caule e raiz e 20% para as folhas (Figuras 27, 28, 29 e 30). As plantas têm uma 

notável capacidade de coordenar o crescimento dos seus órgãos, de modo que 

geralmente há um equilíbrio entre a biomassa investida na parte aérea e a nas raízes, 

e uma maneira de demonstrar essa distribuição de recursos é através das análises 

alométricas (Pearsall, 1927; Poorter & Nagel, 2000).  

 Muitos estudos observaram que as plantas respondem a variações do 

ambiente particionando a biomassa entre os diferentes órgãos ou estruturas que 
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otimizam a aquisição de recursos (balanço de carbono e assimilação de nitrogênio) e 

maximiza o crescimento (Levin et al., 1989; Hilbert, 1990). Especificamente a alocação 

de biomassa para as raízes tem um custo para a parte aérea das plantas e a razão 

entre elas tende a ser maior, seguido de uma redução na razão de área foliar pela 

biomassa de toda a planta (RAF) quando as plantas são expostas a elevadas 

concentrações de CO2 (Bernacchi et al., 2000). Aos 45 dias de experimento com S. 

reticulata a RAF foi menor no elevado do que no ambiente, corroborando os dados da 

literatura. Neste mesmo período há a diminuição do investimento na parte aérea e 

começam produzir mais raízes e caule. Este período também coincide com a queda de 

folhas das plantas sob elevado CO2 (Figura 18). 

 Além da inversão nos investimentos de alocação das folhas para a raiz, aos 45 

dias, a biomassa seca total começou a apresentar maiores valores no tratamento de 

elevado CO2. No entanto, somente aos 90 dias essa diferença foi significativamente 

maior (30%) (Figura 21), decorrente do aumento da biomassa das folhas e raiz, pois o 

caule não apresentou maior acúmulo de biomassa em elevado CO2 (Tabela 5).  

 Em muitos trabalhos tem sido levantada a importância com que a área foliar 

controla as respostas das plantas às concentrações de CO2, (Norby & O'Neill, 1989, 

1991; Ceulemans et al., 1995; Norby et al., 1995; Tissue et al ., 1997, Curtis et al., 

2000), sendo que as árvores jovens passam por um período de crescimento 

exponencial em que um aumento da área foliar acompanha o aumento do crescimento 

(Norby et al., 2001). A maioria dos dados apresenta um aumento na área foliar 

decorrente do enriquecimento de plantas com CO2 (Norby et al., 1999, Pritchard et al., 

1999, Ainsworth et al., 2002, Jifon & Wolfe, 2002). Contudo, foi visto uma diminuição 

na área foliar de S. reticulata no tratamento de elevado CO2, que foi significativamente 

menor a partir dos 60 dias (cerca de 20%) em relação ao tratamento ambiente. 

 Apesar do tratamento em elevado CO2 proporcionar um aumento na biomassa 

das folhas de S. reticulata (Tabela 5) ao longo do tempo, foi observado que as plantas 

tinham menor área foliar (23%), menor número de folhas e mais folhas senesceram 

(66%) do que as plantas em ambiente. Sendo assim, foi observado que ao invés de 

investir em área e número de folhas, as plantas do tratamento elevado apresentaram 

folhas mais espessas do que as plantas do ambiente. Isto pode ser observado pelo 

aumento da massa específica das folhas (MEF – biomassa das folhas pela área foliar) 

no tratamento elevado que é em torno de 50% (Figura 25). Como observado 

anteriormente, o aumento de MEF é explicado pelo aumento relativo do teor de amido 
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encontrado nas folhas durante todo o período do experimento com S. reticulata 

(Arenque, 2010).  

 Outro ponto importante que se soma aos fatores envolvidos na redução da 

área foliar foi o aumento na senescência foliar das plantas do tratamento de elevado 

CO2, essa diferença chegou a atingir 3 folhas por planta (Figura 18). Foi observado 

que a redução da área foliar coincide com o início da queda de folhas, aos 45 dias. Os 

dados obtidos com S. reticulata mostram que a senescência foliar foi maior em 

elevado CO2 a partir dos 45 dias e que, após os 60 dias a assimilação foi igual para os 

dois tratamentos (Tabela 3), coincidindo com uma redução significativa no conteúdo 

de clorofilas (Figura 12). Essas respostas observadas no tratamento de elevado CO2 

podem ser atribuídas a mudanças nos processos metabólicos das folhas, por 

percepção e/ou sinalização de açúcares, que são parte de uma rede de mecanismos 

que regulam o desenvolvimento e a senescência das folhas. A expressão de 

proteínas, como a fosfolipase D, importante para a senescência das folhas (Fan et al., 

1997) é induzida pela glicose (Xiao et al., 2000). A maior mobilização de amido aos 45 

dias e consequente liberação de glicose nas folhas de S. reticulata submetidas ao 

tratamento de elevado CO2 (Arenque, 2010), podem indicar uma maior sinalização por 

açúcares neste período, levando a maior taxa de senescência foliar neste tratamento. 

 O crescimento foliar em CO2 elevado é estimulado pelo aumento da expansão 

celular (Ranasinghe & Taylor, 1996). Em álamo sob elevado CO2 foi visto uma maior 

extensibilidade da parede celular (Gardner et al., 1995), resultante de um maior 

afrouxamento da parede celular, associada a um aumento na atividade da enzima 

xiloglucano transglicosilase-hidrolase (XTH) (Taylor et al., 2001). Esse aumento na 

expansão celular e no tamanho das folhas pode contribuir para o crescimento rápido 

da planta (Ferris et al., 2001). A espessura da folha também foi alterada em diversos 

trabalhos que submetem as plantas ao elevado CO2 (Radoglou & Jarvis, 1990; 

Marroco et al., 2002). O aumento da espessura ocorre por causa de um acréscimo no 

tamanho das células, do número e/ou camadas de células que normalmente são 

correlacionados com um aumento no teor de amido nas folhas (Lee & Overdieck, 

1996). Em S. reticulata foi visto que o número de células epidérmicas das folhas foi 

menor em elevado CO2 quando comparado ao tratamento ambiente (Tabela 6) 

indicando que possa ter ocorrido somente uma maior expansão celular que pode estar 

relacionada à maior deposição de amido e na diminuição de lignina, hemiceluloses e 

celulose (Arenque, 2010). A inibição da divisão celular em plantas pode resultar em 

forma e tamanho similares dos órgãos com menos células, mas com maiores 

dimensões (Beemster, et al., 2003).  
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 Aos 45 dias, S. reticulata, apresentou mudanças no padrão de alocação de 

biomassa, deixando de investir em folhas (redução de 40% em FF) passando a 

mobilizar as reservas e a produção de fotoassimilados da folha para o crescimento nas 

raízes, em ambos os tratamentos, visto pela redução de MEF (Figura 25). Somado a 

maior taxa fotossintética observada, as plantas do tratamento de elevado CO2 

apresentaram, neste período, maior degradação de amido nas folhas que pode ter 

contribuído para o suprimento no crescimento das raízes (Arenque, 2010).  

 A modulação da taxa de crescimento em resposta a estímulos do ambiente 

como disponibilidade de nutrientes e de açúcares é essencial para o estabelecimento 

das plantas. Esse crescimento é dependente de uma rede de sinalização que informa 

a disponibilidade interna e externa dos metabolitos celulares (como açúcares e 

aminoácidos) que por sua vez é crucial na regulação do crescimento (Smeekens et al., 

2010). Neste sentido, o aumento da sinalização por açúcares, aos 45 dias proposto 

por Arenque (2010) pode ter resultado em um maior investimento no crescimento das 

plantas do tratamento de elevado CO2 que culminou no acúmulo de 30% de biomassa 

total das plantas aos 90 dias de experimento. As folhas e raízes tiveram maior 

contribuição para o aumento de 30% na biomassa total, uma vez que no caule não 

foram verificadas alterações no padrão de crescimento entre os tratamentos.  

 Além da utilização direta dos açúcares para o crescimento, o maior aumento de 

biomassa das plantas em S. reticulata observado em tratamento elevado pode estar 

relacionado a uma rede de sinalização envolvendo o controle das quinases, como 

hipotetizaram Smeekens e colaboradores (2010). A quinase SnRK1, que age como um 

inibidor indireto do crescimento, é regulada tanto pela glicose-6-fosfato quanto pela 

trealose-6-fosfato, via hexoquinase (Zhang et. al., 2009). Segundo Smeekens e 

colaboradores (2010), a inibição da atividade de SnKR1 via hexoquinase, pode 

promover indiretamente  o estímulo do gene TOR (target of rapamycin), que controlam 

a taxa de cessação de crescimento celular. Em estudos com plantas transgênicas de 

Arabidopsis foi observado que mutantes que expressam menores quantidades de 

AtTOR (Arabidopsis thaliana TOR) apresentam um tamanho reduzido de células das 

folhas, menor área foliar, maior senescência foliar, maior quantidade de açúcares e 

menor massa fresca da planta em relação ao controle, e o contrário foi visto para as 

que super expressam o gene (Deprost et al., 2007).  

 S. reticulata após 45 dias de experimento, muda o padrão de alocação de 

biomassa, reduzindo em 40% o investimento em folhas, passando a mobilizar as 

reservas de amido da folha e a produção de fotoassimilados para o crescimento das 
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raízes, em ambos os tratamentos. A mobilização do amido foliar pode ser observada 

através da massa específica foliar, que reduz concomitantemente com o aumento da 

biomassa das raízes. Possivelmente, a partir dessa mobilização foram expressos 

genes que promovem o crescimento via sinalização de açúcares, como por exemplo, 

os da hexoquinase. A partir deste período as plantas do tratamento de elevado CO2 

aclimataram devido ao maior fluxo de carbono. Para que houvesse o controle do fluxo 

de carbono no sistema, as plantas do tratamento elevado reduziram as taxas 

fotossintéticas, a Vcmax, a concentração de N foliar e o conteúdo de clorofilas, 

concomitante com um aumento da relação C/N e da senescência foliar. Mesmo 

aclimatada, S. reticulata sob elevado CO2, apresentou um aumento de 30% na 

biomassa total, possivelmente resultante da sinalização pelos açúcares que ativaram a 

hexoquinase e o TOR. 

 

 

   

 

 



95 

 

6. Conclusões 

Senna reticulata submetida a concentrações de elevado CO2: 

 A assimilação fotossintética é maior aos 30 e 45 dias; 

 Aos 60 dias ocorre a aclimatação fotossintética, principalmente devido à 

redução de Vcmax; 

 Apresenta menor taxa respiratória nas folhas; 

 Apresenta redução na concentração de carbono, N e clorofilas nas folhas; 

 Reduz o número de estômatos e células da epiderme foliar; 

 Aumenta a biomassa total aos 90 dias devido ao maior investimento das folhas 

e raízes; 

 No caule não apresenta nenhuma alteração no crescimento, conteúdo de 

carbono, nitrogênio e biomassa; 

 Nas folhas há maior queda ao longo do tempo, menor produção, maior massa 

por área e menor área total. 
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7. Considerações Finais 

  

 De acordo com os resultados obtidos com este trabalho, entendendo que com 

o aprofundamento do estudo de genes relacionados com o crescimento e da via de 

sinalização por açúcares, haveria um grande avanço na compreensão dos 

mecanismos de regulação entre fonte-dreno (fotossíntese e crescimento) de plantas. 

Esse conhecimento pode ser uma forma de intervir no metabolismo, reduzindo o 

controle interno da aclimatação fotossintética e modulando as plantas para maior 

produção de biomassa e sequestro de carbono. Até que sejam realizados maior 

quantidade de estudos nessa linha biotecnológica, o que temos até o momento é que 

para S. reticulata, sob condições de CO2 esperadas para 2050, ocorra um aumento no 

acúmulo de biomassa, na eficiência do uso de água e nitrogênio, fazendo com que 

esta espécie que já apresenta um grande potencial como fonte de biomassa na 

geração de energia devido a sua alta taxa de crescimento, possa aumentar ainda mais 

a produtividade. 

 Como S. reticulata é encontrada principalmente nas regiões da Amazônia que 

sofrem alagamento, onde a maioria da população tem baixa renda e mora às margens 

dos rios, o custo e beneficio da implantação de linhas de transmissão é inviável, 

cabendo a essas comunidades o uso de geradores movidos à combustível fóssil. A 

proposta seria a instalação de biodigestores que utilizariam a biomassa de S. reticulata 

e através do processo de gaseificação da parte aérea da planta, obteriam energia 

elétrica totalmente sustentável. Considerando que a espécie tem alta capacidade de 

rebrota, poderá sofrer poda e produzir mais biomassa devido ao aumento de raízes e 

de folhas (dados obtidos nesse estudo) aumentando a produção. Com esse acréscimo 

de biomassa e a adição de manejo na exploração da biomassa, haveria um aumento 

da disponibilidade energética para essas comunidades ribeirinhas isoladas. 

 Os dados deste trabalho mostram que S. reticulata, quando submetida ao 

dobro da concentração de CO2, apresenta maior eficiência no uso da água (cerca de 

60% de aumento e transpiração 20% menor). Como a seca e mudanças na 

precipitação são previstas para a região amazônica, desde o último relatório do IPCC 

e por trabalhos desenvolvidos pelo grupo do professor Carlos Nobre, do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), esta espécie além de produzir maior 

quantidade de biomassa, poderá ter sucesso no estabelecimento e desenvolvimento 

de seus indivíduos se as previsões dessa região forem concretizadas. 
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 Diversos trabalhos de modelagem são realizados na região amazônica 

tentando prever o que acontecerá com o bioma com as mudanças do clima, uma vez 

que a Amazônia tem grande influência sobre o clima global. Este estudo vem para 

contribuir com dados fisiológicos de uma espécie arbórea pioneira amazônica 

estudada nos contextos de aumento de CO2. Dados quantitativos de aumento de 

biomassa, taxas fotossintéticas, queda de folhas, conteúdo de carbono, nitrogênio e 

água, são essenciais na construção de modelos que envolvam atmosfera e bioma na 

previsão de sequestro de carbono, ciclagem de nutrientes, uso da terra e 

refúgio/extinção de espécies. 
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Anexo 1. Pontos médios da assimilação máxima de Senna reticulata obtidas durante as curvas 

de assimilação líquida de CO2 em função do fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (μmol 

fótons m
–2

 s
-1

). Pontos representam a média aritmética de curvas realizadas a cada 15 dias 

para os tratamentos em ambiente (◊) e elevado (■) CO2 (n=6).  
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Anexo 2. Pontos médios da condutância estomática de Senna reticulata obtidas durante as curvas 

de assimilação líquida de CO2 em função do fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (μmol fótons 

m
–2

 s
-1

). Pontos representam a média aritmética de curvas realizadas a cada 15 dias para os 

tratamentos em ambiente (◊) e elevado (■) CO2 (n=6). 
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Anexo 3. Pontos médios de assimilação máxima de Senna reticulata obtidas durante as curvas 

de assimilação líquida de CO2 em função da concentração intercelular de CO2. Pontos 

representam a média aritmética de curvas realizadas a cada 15 dias para os tratamentos em 

ambiente (◊) e elevado (■) CO2 (n=6).  
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Anexo 4. Siglas, descrições e unidades das variáveis de fotossíntese, crescimento e parâmetros de temperatura e umidade analisadas. 

 

 
Variáveis de 

Crescimento
Descrição Unidade

BSF Biomassa seca das folhas g

BSC Biomassa seca do caule g

BSR Biomassa seca das raízes g

BST Biomassa seca total g

CR Comprimento das raízes cm

CC Comprimento do caule cm

AF Área foliar m2

AFFOT Área foliar fotossintetizante m2

DF Massa do Disco Foliar g

NUF Número de folhas

FF Fração de Folhas %

FC Fração do Caule %

FR Fração da Raíz %

R/Pa Razão Raiz/Parte aérea g

RAF Razão de área foliar m2g-1

TCR Taxa de crescimento relativo g g-1 dia-1

TAL Taxa de assimilação líquida g m-2 dia-1

MEF Massa específica da folha g m2(-1)

ChLA Clorofilas a mg g MF-1

ChLB Clorofilas b mg g MF-1

AeB Clorofilas totais mg g MF-1

CAR Carotenóides mg g MF-1

NT-F Porcentagem de Nitrogênio das folhas %

CB-F Porcentagem de Carbono das folhas %

C/N-F Razão de Carbono e Nitrogênio das folhas

NT-C Porcentagem de Nitrogênio do caule %

CB-C Porcentagem de Carbono do caule %

C/N-C Razão de Carbono e Nitrogênio do caule

NT-R Porcentagem de Nitrogênio das raízes %

CB-R Porcentagem de Carbono das raízes %

C/N-R Razão de Carbono e Nitrogênio das raízes

 

Variáveis 

fotossintéticas
Descrição Unidade

Amax Assimilação máxima (bruta) μmol CO2 m-2 s-1

Aliq Assimilação Líquida μmol CO2 m-2 s-1

Rd Respiração no escuro μmol CO2 m-2 s-1

RQA Rendimento quântico aparente

CONV Convexidade

gSAT Condutância estomática no ponto de saturação de Luz mol H2O m-2 s-1

Ci Concentração de CO2 no espaço intercelular μmol CO2 m-2 s-1

Ci/Ca Razão Ci/Ca μmol CO2 m-2 s-1

Vcmax Velocidade Máxima de Carboxilação da enzima Rubisco μmol CO2 m-2 s-1

Jmax Taxa máxima de transporte de elétrons μmol e- m-2 s-1

L Taxa de limitação estomática μmol CO2 m-2 s-1

Cico2 Ci das curvas de CO2 μmol CO2 m-2 s-1

TRANSP Transpiração no ponto de saturação de luz mmol H2O m-2 s-1

EUA Eficiência do uso da água μmol CO2 mmol H2O-1


