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Resumo
A nucleação é uma técnica de restauração florestal pela qual se
espera que o plantio agregado de mudas aumente o recrutamento e o
estabelecimento de espécies, uma vez que o crescimento de algumas
plantas pode fornecer melhores condições ambientais para as plantas
vizinhas. Porém, o plantio agregado também pode intensificar a competição
por nutrientes entre as plantas. Espera-se que o efeito de facilitação por
algumas espécies no núcleo seja maior para espécies não pioneiras, que são
mais sensíveis a altas irradiâncias e melhores competidoras por nutrientes.
Para espécies pioneiras, tolerantes a altas irradiâncias e piores competidoras
por nutrientes, os núcleos devem ser desfavoráveis. A adição de nutrientes
pode minimizar a competição e tornar os núcleos mais favoráveis,
principalmente às espécies pioneiras. Com o objetivo de avaliar respostas de
mudas à nucleação e à adição de nutrientes, foram avaliados a eficiência
fotossintética máxima (Fv/Fm) e o teor de pigmentos fotossintéticos em
mudas plantadas em uma área degradada na planície costeira do litoral norte
de São Paulo. Temperaturas foliares e do solo foram medidas para avaliar o
potencial do núcleo em minimizar microclimas extremos. As mudas foram
plantadas em parcelas, cada uma com uma combinação de tipo de plantio,
em núcleo ou em linha, e tipo de adubo aplicado, com adubo químico (NPK),
com terra vegetal ou sem adubação. Os núcleos foram compostos de 13
mudas de espécies diferentes, sendo 5 pioneiras e 8 não pioneiras. As
mudas foram separadas entre si por distâncias de aproximadamente 30 cm.
Nas linhas as mudas foram plantadas isoladas entre si por 2 m. Mudas
plantadas no sistema de nucleação apresentaram maior Fv/Fm e teor de
clorofilas a, b e total (a+b), indicando predomínio da facilitação entre as
espécies nos núcleos. Menores temperaturas foliares e do solo foram
encontradas em núcleos. Tanto plantas de espécies pioneiras quanto não
pioneiras apresentaram sinais de fotoinibição, com valores de Fv/Fm abaixo
do considerado como livre de estresse, quando plantadas tanto em linhas
quanto em núcleos. Os sinais de fotoinibição foram maiores para o grupo de
não pioneiras, com menores valores de Fv/Fm. Considerando o predomínio
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das interações positivas entre as espécies nos núcleos e que os núcleos
beneficiaram tanto pioneiras quanto não pioneiras, o presente estudo agrega
mais informações aos efeitos da nucleação e fornece mais um subsídio para
a recomendação da utilização dessa técnica em restauração ecológica.
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Abstract

Nucleation of seedlings is a technique for forest restoration in which is
expected that the aggregated planting of seedlings increases the recruitment
and establishment of species. This would occur because the growth of some
species can provide better environmental conditions to neighboring plants.
However, the aggregated planting can also intensify the competition for
nutrients between plants. It is expected that the facilitation effect of some
species in the nuclei are greater for the non-pioneers species that are more
sensitive to high light intensities and better competitors for nutrients. For
pioneers that are tolerant to high irradiance and worst competitors, the nuclei
must be unfavorable. The addition of nutrients can minimize the competition
and then turn the nuclei more favorable, especially to the pioneer species. In
order to evaluate the responses of seedlings to the nucleation and the
addition of nutrients were measured the maximum photosynthetic efficiency
(Fv/Fm) and the content of photosynthetic pigments at planted seedlings in a
degraded area in the coastal plain of the north coast of São Paulo. Foliar and
soil temperatures were measured to assess the potential of nucleation to
minimize extreme microclimates. The seedlings were planted in plots, each
with a combination of type of planting in nucleus or line, and type of fertilizer
applied, chemical fertilizer (NPK), topsoil or without fertilizer. The nuclei were
composed of 13 seedlings of different species, 5 pioneers and 8 non-pioneer
pioneers. The seedlings were separated from each other by distances of
approximately 30 cm. Seedlings planted in lines were isolated from each
other by 2 m. Seedlings planted in the nucleation system showed higher
Fv/Fm and chlorophyll a, b and total contents, indicating predominance of
facilitation between species. Foliar and soil temperatures were lower in nuclei.
Both pioneers and non-pioneers showed signals of photoinhibition, with
values of Fv/Fm below of that considered as stress-free when were planted in
both, lines or nuclei. Photoinhibition signals were higher for the group of nonpioneer with lower Fv/Fm values. Considering the predominance of positive
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interactions between species in nuclei and also the nuclei benefited both
pioneer as non-pioneer. The present study provides evidence adds more
information to the effects of nucleation and provides further support to the
recommendation of this technique in ecological restoration.
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Introdução
A nucleação é um processo natural no qual as plantas pioneiras
colonizam uma área e facilitam a chegada e colonização de outras espécies,
estabelecendo

manchas,

ou

núcleos,

que

se

expandem

com

o

estabelecimento de novas plantas devido à facilitação gerada pelo
crescimento das plantas no núcleo (Yarranton & Morrison, 1974). Baseado
nesse conceito, o plantio de mudas em núcleos (mudas adensadas) tem sido
proposto (Reis et al., 2003; Holl et al., 2011; Corbin & Holl., 2012) como uma
técnica para facilitar o processo de restauração florestal, por possuir um
custo mais baixo do que o plantio de mudas isoladas por toda a área
(Rodrigues et al., 2009; Holl et al., 2011), e simular o processo de nucleação
natural (Yarranton & Morrison, 1974), que ocorre durante a sucessão
ecológica, em ambientes perturbados. Espera-se que o crescimento de
mudas de uma ou mais espécies propicie melhores condições ambientais no
interior do núcleo, aumentando a probabilidade de recrutamento e
estabelecimento de outras espécies (Holl et al., 2011, Corbin & Holl, 2012).
O potencial dos núcleos em propiciar um maior estabelecimento de
plantas pode ser explicado por mecanismos de facilitação que dependem do
crescimento de algumas mudas que passam a formar uma cobertura de
dossel. Dois mecanismos são decorrentes do sombreamento fornecido pela
cobertura, que propicia melhores condições para as mudas ao amenizar
microclimas extremos e ao diminuir a competição com gramíneas forrageiras
intolerantes à sombra (Zahawi & Augspurger 2006; Corbin & Holl, 2012). Um
terceiro mecanismo de facilitação é dado pelo efeito de poleiro dos núcleos
ao aumentar o recrutamento de novas espécies pelo aumento da chuva de
sementes (Reis et al. 2003; Zahawi et al., 2012). Estudos recentes de
comparações entre plantios em núcleos e isolados demonstram que núcleos
propiciam maior heterogeneidade de habitat (Holl et al., 2013) e maior
recrutamento de plântulas (Zahawi et al., 2012). Entretanto, os possíveis
efeitos dos núcleos sobre o desempenho das mudas, em função de melhores
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condições ambientais, não estão plenamente estabelecidos (Zamith 2007;
Holl et al., 2011).
A melhoria das condições para as mudas, dada pelo sombreamento,
pode ser considerada uma diminuição das condições de estresse aos quais
as plantas estão submetidas. De acordo com Luttge (1997) qualquer fator
ambiental, biótico ou abiótico, pode ser um fator de estresse para plantas se
a sua dosagem for muito alta ou muito baixa. Nesse sentido, as condições
enfrentadas pelas plantas em ambientes degradados, como exposição a
níveis elevados de radiação solar, altas temperaturas e déficit de nutrientes
(Gonçalves & Santos Jr, 2005; Ferreira et al., 2009), podem ser considerados
fatores de estresse para a maioria das plantas arbóreas tropicais (Larcher,
1995). Por outro lado, algumas espécies podem ser melhor sucedidas nesses
ambientes e poderiam ser utilizadas para iniciar o processo de restauração
(Gonçalves & Santos Jr, 2005). Entretanto, a falta de conhecimento sobre as
características ecológicas e ecofisiológicas das espécies utilizadas tem
limitado o sucesso de alguns projetos restauração (Norisada & Kojima, 2005,
Gebrekirtsos et al., 2006; Santos Jr. et al., 2006).
As espécies utilizadas para a restauração geralmente são divididas em
dois grupos funcionais principais, pioneiras e não pioneiras (Swaine &
Whitmore, 1988), que apresentam diferentes respostas morfológicas,
ecológicas e fisiológicas de acordo com o estádio de sucessão aos quais
pertencem. As espécies pioneiras, em geral, apresentam características
como altas taxas de crescimento e de troca de folhas, além de taxas
fotossintéticas, taxas respiratórias e fotorrespiração maiores quando
comparadas com não pioneiras. Associada a essas características, as
espécies pioneiras apresentam mais vias de dissipação de energia (Luttge,
1997; Krause et al., 2001; Nogueira et al., 2004; Silvestrini et al., 2007).
Portanto, essas espécies podem apresentar maior necessidade de nutrientes
comparativamente às não pioneiras, dadas às altas taxas (Veenendaal et al.,
1996), e apresentar maior tolerância a altos níveis de radiação solar (Krause
et al., 2001; Nogueira et al., 2004; Silvestrini et al., 2007) . As espécies não
pioneiras são tolerantes ao sombreamento e consequentemente devem ser
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mais eficientes no uso ou captura de luz onde a luz é escassa. Essas
espécies geralmente apresentam características que lhes conferem essa
capacidade, como maior teor de pigmentos foliares, e menor proporção de
clorofila a por clorofila b, possibilitando-as explorar um espectro mais amplo
de luz (Henry & Aarssen, 1997; Silvestrini et al., 2007). Tais características
explicam a

tendência de

espécies

não

pioneiras serem melhores

competidoras do que as espécies pioneiras, sob baixa radiação (Bazzaz,
1979). Entretanto, por serem mais eficientes na absorção de energia
luminosa e menos eficientes nas vias de dissipação energética, espécies não
pioneiras tendem a ser mais vulneráveis à fotoinibição por alta radiação
(Lovelock et al., 1994; Castro et al; 1995; Larcher, 1995; Luttge, 1997;
Silvestrini et al., 2007).
Com a progressão da sucessão ocorrem mudanças na composição de
espécies, com a diminuição de espécies pioneiras e aumento de espécies
não pioneiras, e associadas a essas mudanças são observadas variações na
disponibilidade de nutrientes nos ecossistemas (Parrotta et al., 1997;
Mesquita et al., 2001; Pinto & Marques, 2003). Entretanto, poucos trabalhos
avaliam os efeitos da disponibilidade de nutrientes sobre espécies dos
diferentes grupos sucessionais. As espécies pioneiras demonstram ser mais
responsivas à disponibilidade de nutrientes no solo (Fetcher et al., 1996;
Veenendaal et al., 1996). O trabalho de Siddique et al. (2010) demonstra que
a adição de nutrientes favorece plantas pioneiras em áreas em estádio de
sucessão secundária, pois além de se manterem por mais tempo na
comunidade, passam a dominar a área. Por outro lado, espécies não
pioneiras apresentam maior alocação de biomassa para as raízes em solos
pobres (Gleeson & Tilman, 1990; Bush, 2008), que pode lhes conferir maior
habilidade em captar recursos disponíveis no solo (Berendse et al., 2007)
representando um indício de que são superiores às pioneiras na competição
por nutrientes (Gleeson & Tilman, 1990).

Estudos com gramíneas

demonstram que espécies pioneiras possuem uma habilidade competitiva
por nitrogênio inferior às mais tardias, sendo excluídas dos experimentos sob
condição de pouco nitrogênio no solo (Tilman & Wedin,1991; Wedin &
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Tilman, 1993). Entretanto, o tratamento com a adição de nutrientes favorece
as gramíneas pioneiras na competição (Wedin & Tilman, 1993).
O que se espera de um plantio em núcleo misto de pioneiras e não
pioneiras é um crescimento inicial mais rápido das pioneiras fornecendo
melhores condições para as não-pioneiras, por meio da facilitação.
Entretanto, ainda existem poucos trabalhos comparando o plantio de mudas
em núcleos com outras técnicas de restauração (Zahawi & Augspurger 2006;
Zamith, 2007; Holl et al., 2011; Zahawi et al., 2012; Holl et al., 2013). Ainda
são necessários estudos para avaliar, por exemplo, se os núcleos, ao invés
de aumentar a facilitação, aumentam a competição. O maior adensamento
de mudas força uma maior interação entre elas, o que poderia levar a piores
condições para as plantas ao invés de melhores. Portanto, a própria
efetividade da facilitação em núcleos pode ser contestada. Em qualquer
sistema, mecanismos de facilitação e competição não atuam isoladamente
uns dos outros, mas devem agir em conjunto dentro de uma comunidade
produzindo efeitos líquidos complexos e variáveis (Callaway & Walker, 1997).
Entretanto, é esperado que em condições ambientais estressantes, a
facilitação seja mais importante (Bertness & Callaway, 1994).
A fim de entender as respostas das plantas às condições às quais elas
estão submetidas, a medida de respostas fotossintéticas tem sido
considerada bastante efetiva entre as técnicas para monitorar respostas das
plantas às condições de estresse ambiental (Baker, 1993; Norisada &
Kojima, 2005; Baker, 2008). A fluorescência da clorofila permite verificar a
atividade de transporte de elétrons da fotossíntese na folha, fornecendo uma
análise da inibição da fotossíntese induzida pelo estresse (Meyer & Genty,
1999). A eficiência fotossintética máxima, dada pela fluorescência da clorofila
a, é um parâmetro utilizado como indicador do estado fisiológico de plantas
frente a condições de estresse ambiental ocasionado por diferentes fatores
como temperatura, radiação, condição hídrica, salinidade, predação por
insetos, estado nutricional e agentes químicos (Belkhodja et al., 1994; Mazza
et al., 2000; Mendelssohn et al., 2001; Catunda et al., 2005; Rennenberg et
al., 2006; Zanandrea et al., 2006; Gonçalves et al., 2009; Bussotti et al.,
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2011). A diminuição da eficiência fotossintética máxima é considerada um
excelente indicador de efeito fotoinibitório quando as plantas estão
submetidas a diferentes tipos de estresse e pode representar tanto uma
regulação protetora reversível ou uma inativação irreversível do fotossistema
II (PSII) (Björkman & Powles, 1984, Araújo & Demicinis, 2009). Em suma,
medidas relacionadas à fluorescência da clorofila permitem acessar a
eficiência no uso da luz (Baker, 1993), por plantas afetadas por distintas
condições de estresse.
Um dos fatores mais importantes associados à eficiência fotossintética
é o teor de clorofilas e carotenóides (Porra et al, 1989). Uma alta
concentração

de

clorofila

permite

que

a

planta

apresente

taxas

fotossintéticas mais altas (Porra et al, 1989). Os pigmentos fotossintéticos,
sobretudo as clorofilas, são degradados ou têm suas sínteses reduzidas sob
diversas condições de estresse abiótico (Hendry, 1987; Hendry & Price,
1993; Ashraf & Harris, 2013) como estresse luminoso (Krause et al., 2001,
Silvestrini et al., 2007; Favaretto et al., 2011), térmico (Efeoglu & Terzioglu,
2009), falta de nutrientes (Huang et al., 2004; Bojovic & Stojanovic, 2005),
seca (Liu et al., 2011), e por alagamento (Mielke & Schaffer, 2010). O déficit
de nitrogênio, por exemplo, afeta várias respostas fotossintéticas, e provoca
uma redução significativa no teor de clorofila total (Ciompi et al., 1996).
Alguns trabalhos utilizando fluorescência da clorofila e outros
parâmetros relacionados à fotossíntese contribuem para a ecologia da
restauração fornecendo informações sobre respostas de espécies pioneiras e
não pioneiras sob diferentes níveis de radiação conduzidos em condições
controladas em casa de vegetação (Lovelock et al., 1994; Castro et al; 1995;
Krause et al., 2001; Ribeiro et al., 2005; Silvestrini et al., 2007; Favaretto et
al., 2010; Zhang et al., 2012) e em campo (Lovelock et al., 1994; Poorter et
al., 2000; Santos Jr. et al., 2006), sobre efeitos das interações ecológicas
(Yang et al., 2009; Schob et al., 2014; Pollastrine et al., 2014), e sobre efeitos
de diferentes tipos de adubação (Ferreira et al., 2009). Técnicas de
fluorescência de clorofila também têm sido propostas para aplicação direta
em ecologia da restauração para a seleção das mudas de espécies a serem
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utilizadas (Gonçalves & Santos Junior, 2005), entretanto, ainda existem
poucos trabalhos que utilizam esses métodos para avaliar em campo o
sucesso de técnicas de restauração (Ceacero et al., 2012). Os efeitos da
nucleação aplicada sobre o desempenho das mudas ainda foram muito
pouco testados (Holl et al., 2011) e as possíveis alterações desses efeitos
com a adição de nutrientes ainda não foram investigadas. Dessa forma, o
objetivo principal do presente estudo é investigar os efeitos da nucleação e
da adição de nutrientes em espécies pioneiras e não pioneiras através de
respostas fisiológicas das mudas em uma área de restauração ecológica.
Considerando que espécies não pioneiras são mais sensíveis ao
estresse luminoso, que espécies pioneiras são mais sensíveis à limitação por
nutrientes, e que o solo da área em restauração apresenta déficit de
nutrientes, o presente estudo apresenta duas hipóteses. A primeira hipótese
é que o adensamento de mudas em núcleos deve propiciar melhores
condições ambientais para espécies não pioneiras. Dessa forma, espécies
não pioneiras devem apresentar maior eficiência fotossintética e maior teor
de pigmentos fotossintéticos. A segunda hipótese é que a adição de
nutrientes deve minimizar os efeitos da competição em núcleos, melhorando
as condições para as espécies, principalmente as pioneiras, que são mais
sensíveis à limitação por nutrientes. Nesse sentido, a combinação de
tratamentos que propiciaria as piores condições para o grupo das não
pioneiras seria a de plantio de mudas isolado em linhas sem a adição de
nutrientes. Para o grupo das pioneiras as piores condições seriam
observadas na combinação do plantio em núcleos sem adição de nutrientes.
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Objetivos
Investigar os efeitos do plantio agregado de mudas em núcleos e da
adição de nutrientes nas respostas fisiológicas de espécies pioneiras e não
pioneiras em uma planície costeira do litoral norte de São Paulo.
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Materiais e Métodos

1. Área de estudo
O presente estudo foi realizado em uma área em restauração na
Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), no município de
Caraguatatuba (SP). A área possui cerca de 6,5 hectares e está localizada
nas coordenadas 23°39'32.30"S e 45°30'35.29"O, em uma faixa de 50m a
partir da margem esquerda do Rio Camburu, tendo cerca de 1300m de
extensão. A área está inserida no domínio de vegetação da Mata Atlântica,
caracterizada pelo clima tropical chuvoso, sem estação seca e com a
precipitação média do mês mais seco superior a 60mm e temperatura média
anual de 25ºC. A área localiza-se na planície costeira, representada por um
mosaico de formações vegetais, apresentando desde Sistemas Edáficos de
Primeira Ocupação com Influência Marinha (restingas) até Florestas
Ombrófilas Densas de Terras Baixas, segundo a classificação oficial
brasileira (IBGE 1992). Entretanto, na resolução Conama 417/2009 foi
apresentado um maior detalhamento da vegetação da planície costeira. De
acordo com essa resolução a área de estudo antes de ser degradada,
provavelmente correspondia a uma floresta de Transição de Restinga –
Floresta Ombrófila Densa. O solo da área apresenta uma camada superficial
de solo argiloso depositada sobre a planície arenosa, devido a recorrentes
eventos de deslizamento de terra da encosta Serra do Mar, similares ao mais
recente que ocorreu no município de Caraguatatuba no ano de 1967
(Ferreira, 2013), o qual encobriu grande parte da planície costeira com
sedimento de origem continental.

2. Desenho Experimental
Considerando que o presente estudo foi realizado com um
subconjunto de plantas estabelecidas em um projeto de restauração já em
andamento, será apresentado inicialmente o esquema geral do projeto de
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restauração e posteriormente será explicado o conjunto de dados utilizado no
presente estudo.
Entre fevereiro e julho de 2012 foram plantadas em toda a área
15693 mudas de 54 espécies arbóreas, produzidas a partir de matrizes
localizadas em ecossistemas da planície costeira do litoral de São Paulo. A
área total de cerca 6,5 hectares foi subdividida em 9 blocos. Cada bloco
possui

6

parcelas

contíguas

(de

aproximadamente

20m

x

50m)

correspondentes às combinações de tratamentos explicadas abaixo. Entre os
blocos foi instalada uma parcela controle, na qual nada foi plantado. Os
tratamentos aplicados nas parcelas são compostos pela combinação dos
tratamentos de adição de nutrientes e de sistema de plantio.
Os três níveis de adição de nutrientes foram:


TV – Adição de 2 kg de Terra Vegetal em cada cova uma única vez
no início do plantio



NPK – Adição de 100g de adubo químico (NPK 06:30:06) em cada
cova no início do plantio. Posteriormente, as mudas receberam 100g
de NPK 20-0-20 por cova, divididos em 3 dosagens, a cada 30 dias
por 3 meses, sendo reaplicado da mesma forma no segundo ano.



ND – Sem adição de nutrientes.

Os dois níveis dentro dos sistemas de plantio foram:


LI – Plantios em linhas isoladas, com espaçamento de 2 x 2 m, sendo
10 linhas com aproximadamente 25 plantas em cada linha. Quatro
linhas foram plantadas exclusivamente com espécies pioneiras (P),
alternando-se as espécies ao longo das linhas. Seis linhas foram
plantadas com espécies não pioneiras (NP) alternadas ao longo das
linhas. As linhas de pioneiras e não pioneiras foram dispostas de
forma intercalada. Cada bloco (20 x 50m) de plantio em linha possui
aproximadamente 250 mudas plantadas, de no mínimo, 20 espécies
diferentes.
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Figura 1: Myrsine coriacea plantada em linha, 2 anos após o início do plantio.



NU – Plantios em Núcleos: foram estabelecidos agrupamentos de 13
mudas, sendo 5 mudas de espécies pioneiras (P) e 8 mudas de
espécies não-pioneiras (NP). No centro e nos quatro cantos de cada
núcleo foram plantadas as mudas das espécies pioneiras (P). Em
posições opostas e a distâncias equivalentes e cruzadas foram
plantadas as 8 mudas das espécies não pioneiras (NP) conforme
esquema abaixo (Figura 2). As mudas foram separadas entre si por
distâncias de aproximadamente 30 cm. A distribuição dos núcleos foi
realizada com espaçamento homogêneo. O espaçamento entre os
núcleos foi de 5 m, a partir do centro do núcleo. O número de núcleos
plantados por parcela variou de 19 a 35.
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Figura 2: Esquema de distribuição espacial de mudas nos núcleos, em função do estádio
sucessional da espécie, sendo Pioneiras (P) e não pioneiras (NP).

Figura 3: Exemplo de núcleo 2 anos após o início do plantio.
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A partir dos 3 níveis de adição de nutrientes e dos 2 sistemas de
plantio, foram estabelecidas 6 combinações de tratamentos:
I - Plantio em Linhas com adição de Terra Vegetal (LI - TV)
II - Plantio em Linhas com adição de Adubo Químico (LI - NPK)
III - Plantio em Linhas sem adição de nutrientes (LI - ND)
IV - Plantio em Núcleos com adição de Terra vegetal (NU - TV)
V - Plantio em Núcleos com adição de Adubo Químico (NU - NPK)
VI - Plantio em Núcleos sem adição de nutrientes (NU - ND)
Cada combinação de tratamento foi instalada em uma parcela e foi
replicada nos blocos. Dessa forma, foram obtidas 9 réplicas para cada
combinação de tratamento.
Na parcelas cujo sistema de plantio foi núcleo, foram implantados 14
tipos de núcleos (chamados A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N). Cada tipo
de núcleo possui uma composição diferente de espécies. A lista completa de
espécies pioneiras e não pioneiras utilizadas no plantio encontra-se no
Apêndice (Tabela A1).
Especificamente no presente estudo foram utilizados os blocos de 2 a
9, em função das parcelas do bloco 1 terem sido plantadas em um período
muito anterior aos demais. Dessa forma, foram amostradas 48 parcelas em 8
blocos, cada bloco contendo as 6 combinações de tratamentos (parcelas).
Além disso, os dados do presente estudo, referentes ao plantio em núcleo,
foram coletados apenas em mudas presentes nos núcleos tipo A e tipo B,
que apresentam maior similaridade de espécies e as espécies encontram-se
dispostas nas mesma posição nos dois núcleos. O núcleo A foi implantado
em todas as parcelas de núcleo, com 9 repetições por parcela. O núcleo B
também foi implantado em todas as parcelas de núcleo, com mínimo de 6
repetições por parcela. Em setembro de 2013, um ano e sete meses do ínicio
do plantio, nos núcleos, o grupo das espécies pioneiras apresentou uma
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média de altura 1,67m (± 0,94) enquanto o grupo das não pioneiras 0,56m (±
0,45).
Dentre as espécies presentes nos núcleos A e B, foram selecionadas
3

espécies

pioneiras

(Myrsine

coriacea,

Solanum

cinnamomeum,

Citharexylum myrianthum) e 3 espécies não pioneiras (Eugenia astrigens,
Ocotea puchellla e Calophyllum brasiliense). Os critérios de seleção
envolveram a presença de folhas simples, lisas e de tamanho médio; a
ausência de acúmulo excessivo de nitrogênio foliar , como observado
frequentemente nas famílias Nyctaginaceae e Leguminosae (Delitti et al.,
2000); a ausência de associações simbióticas com bactérias fixadoras de
nitrogênio, e; a ausência de potencial alelopático estabelecido na literatura.

3. Procedimentos de campo
3.1. Eficiência fotossintética máxima
A determinação da eficiência fotossintética máxima ou eficiência
quântica máxima do fotossistema II (PSII), a partir da fluorescência da
clorofila a, foi realizada com utilização do fluorômetro OS5p (Opti-Sciences,
Estados Unidos), em cinco períodos de coleta: junho, agosto, setembro e
dezembro de 2013 e janeiro de 2014. As medidas foram tomadas em folhas
completamente expandidas, em bom estado fitossanitário e iluminadas por
luz solar, entre 8:00 e 11:00 horas. Foi medida apenas uma folha por muda,
visando maximizar o número de indivíduos amostrados em relação ao
esforço amostral. As folhas selecionadas foram submetidas a um período de
aclimatação de 30 minutos no escuro, considerado suficiente para a
completa oxidação dos centros de reação, com o auxílio de um dark-leafclip
da Opti-Sciences. Decorrido o período de aclimatação, as folhas foram
submetidas a um pulso de luz saturante (>6000 µmol.m-2.s-1) para a medição
do

rendimento

quântico

máximo

do

fotossistema

II

(ou

eficiência

fotossintética máxima), dado pela razão Fv/Fm, sendo Fm a fluorescência
máxima e Fv a fluorescência variável, dada por Fm-Fo, onde Fo é a inicial.
Fo representa a fração da energia absorvida pelo complexo-antena que não
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é absorvida pelos pigmentos fotossintéticos e não é transmitida para a cadeia
de transporte de elétrons (Rascher et al., 2000).
A eficiência fotossintética máxima (Fv/Fm) foi medida em 1116 mudas
no total, sendo 502 mudas do grupo das espécies pioneiras e 614 do grupo
das não pioneiras (Apêndice - Tabela A2). A diferença no número total de
mudas entre os grupos se deve à baixa disponibilidade de Solanum
cinnamomeum nos plantios em núcleo e de Myrsine coriacea nos plantios em
linha (Tabela A2). Além disso, Citharexylum myrianthum e S. cinnamomeum
não foram contemplados nas coletas 2 e 4 (Tabela 1), respectivamente, por
estarem trocando de folhas.

3.2. Pigmentos fotossintéticos
As coletas de amostras para a determinação dos pigmentos
fotossintéticos foram realizadas simultaneamente às amostragens de
eficiência fotossintética máxima. De 3 a 5 folhas completamente expandidas,
saudáveis e expostas à luz solar foram coletadas e acondicionadas em sacos
com água e mantidos no escuro, sendo levadas ao laboratório. Três folhas
foram selecionadas, das quais foram retirados dois discos de 0,28 cm² de
área, para determinação do teor de pigmentos fotossintéticos. Foi utilizado o
método de extração com o solvente orgânico DMSO (dimetilsulfóxido)
(Wellburn, 1994).
Os discos foliares foram colocados em tubos tipo "eppendorf", imersos
em 1,5 ml de DMSO e mantidos no escuro por 1 semana. Decorrido esse
tempo, foram realizadas as leituras em espectrofotômetro.

Para a

determinação dos teores de clorofila a de clorofila b foram realizadas leituras
de absorbância (A) a 665 nm e 649 nm e para os teores de carotenóides, a
480 nm. Os teores de pigmentos fotossintéticos foram calculados a partir das
equações descritas por Wellburn (1994)
[Clorofila a] (µg/mL) = 12,19 x A665 - 3,45 x A649
[Clorofila b] (µg/mL) = 21,99 x A649 - 5,32 x A665
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[Carotenóides] (µg/mL) = (1000 x A480 - 2,14 x Clorofila a - 70,16 x
Clorofila b)/220
Onde Ax representa a leitura de absorbância a um determinado
comprimento de onda.
A partir dos teores dos pigmentos foram calculados os teores de
clorofila a por área de folha, de clorofila b por área de folha, de carotenóides
por área de folha, de clorofila total (a + b) por área de folha, a razão de
clorofila a/b, e a razão entre a concentração de clorofila total e a de
carotenóides.
Os teores de pigmentos fotossintéticos foram amostrados em 641
mudas, sendo 297 do grupo das espécies pioneiras e 344 do grupo das
espécies não pioneiras (Tabela A4). Um baixo número de indivíduos de S.
cinnamomeum foi amostrado em função de uma baixa disponibilidade dessas
mudas especialmente em núcleos nas três últimas coletas, devido à
mortalidade das mudas. Além disso, os indivíduos dessa espécie estavam
sem folhas na quarta coleta no mês de dezembro (Tabela 1).

3.3. Temperatura da superfície foliar e do solo
Com o propósito de fornecer maiores informações sobre os efeitos dos
núcleos nas folhas das mudas de diferentes grupos funcionais e
consequentemente para a interpretação dos resultados obtidos para os
parâmetros ecofisiológicos, simultaneamente à coleta dados de eficiência
fotossintética máxima foram medidas as temperaturas das superfícies
foliares das mesmas folhas amostradas. Para a coleta foi utilizado um
termômetro infravermelho UT303C (Contemp, Brasil) aproximando o máximo
possível o termômetro das superfícies das folhas.
A fim de elucidar possíveis efeitos dos núcleos em minimizar
microclimas extremos e fornecer informações complementares para a
interpretação dos resultados dos parâmetros fisiológicos também foram
tomadas medidas temperaturas da superfície do solo dentro e fora dos
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núcleos e abaixo de algumas mudas em linha e na região entre linhas,
utilizando o mesmo termômetro, aproximando o máximo possível o
termômetro da superfície do solo. Para caracterizar a temperatura do solo
entre os tipos de plantio, foram realizadas 520 medidas de temperatura da
superfície do solo, sendo 131 pontos localizados no interior dos núcleos sob
a planta central (SOB-NU), pareados com 131 pontos localizados em área
aberta entre os núcleos (EN- NU), e 129 pontos logo abaixo das plantas em
linhas (SOB-LI), pareadas com 129 pontos em área aberta entre as linhas
(EN-LI). Cada par de medidas foi tomado uma vez em cada parcela
amostrada a partir da terceira coleta.

4. Períodos de coleta
As coletas ocorreram de junho de 2013 até janeiro de 2014,
começando após um ano e 4 meses do início do plantio. Considerando a
grande variação climática anual durante as estações do ano e que as
respostas fisiológicas podem ser afetadas, não apenas por fatores climáticos
momentâneos, como também por fatores de períodos anteriores, foi feita
uma caracterização climática dos períodos que poderiam estar afetando cada
coleta (Tabela 1), levando em conta pelo menos dois meses prévios a cada
coleta. Os dados climáticos foram obtidos da estação meteorológica
localizada na fazenda Serra Mar em Caraguatatuba, próxima à área de
restauração do estudo.

21
Tabela 1. Dados climáticos da área de estudo no período de coleta de dados fisiológicos.

5. Análise de dados
Foram construídos modelos lineares de efeitos mistos (MLEM) para
testar os efeitos de três fatores fixos, sendo um deles o tipo de plantio, com
os níveis linha (LI) e núcleo (NU), outro o tipo de adubo aplicado, com os
níveis adubo químico composto de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), terra
vegetal (TV) e sem adição de nutriente (ND), e ainda outro referente ao
grupo funcional, com dois níveis, pioneiras (P) e não pioneiras (NP), sobre as
variáveis resposta analisadas. A única exceção foi a variável resposta
temperatura da superfície do solo, para qual não foi considerado o fator tipo
de adubo aplicado e foi incluído o fator local da tomada de medida, com os
níveis SOB, que representa a tomada de medida sob o núcleo ou sob a
planta medida em linha, e EN que representa a tomada de medida em uma
área aberta localizada entre os núcleos ou entre as linhas.
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Modelos mistos aplicados a dados agrupados por um ou mais fatores,
ou a dados que apresentam estruturas hierárquicas, permitem a introdução
de efeitos aleatórios que possibilitam a análise dos efeitos associados a
unidades experimentais ou amostrais (p.ex. indivíduos, espécies, parcelas,
blocos) selecionadas aleatoriamente (Zuur et al., 2009). Portanto, a utilização
da análise de modelos mistos permite descontar erros associados aos efeitos
de variáveis aleatórias, dos efeitos das variáveis de interesse. Em todos os
modelos, os meses de coleta, os blocos e as diferentes espécies dentro dos
grupos foram incluídos como variáveis aleatórias. Todos os modelos foram
construídos no programa R 3.1.0 (R Development Core Team 2014) com o
pacote lme4 (Bates et al. 2014) .
O protocolo utilizado para a seleção de modelos foi o de Zuur et al.
(2009). Primeiramente foi selecionada a parte aleatória do modelo, a partir de
modelos em que é mantida a parte fixa com a estrutura saturada, ou seja,
com todos os fatores fixos e todas as interações entre eles que fazem
sentido biológico. A partir disso são construídos modelos que vão
sequencialmente desconstruindo a parte aleatória a partir do modelo mais
saturado que tenha sentido biológico, por meio da remoção de interações ou
fatores, até chegar ao modelo marginal, sem efeitos aleatórios. A seleção de
modelos foi realizada com base no critério de informação de Akaike (AIC),
uma medida de parcimônia calculada a partir do log da máxima
verossimilhança e do número de variáveis explicativas, que leva em conta o
ajuste do modelo e os graus de liberdade. Para a comparação entre modelos
primeiramente calcula-se o AIC de cada modelo. O modelo de menor AIC é
tomado como base para o cálculo do ΔAIC de cada modelo. O ΔAIC de cada
modelo é a diferença entre os valores de AIC associados a cada modelo com
o valor do AIC do modelo de menor AIC (Burnham & Anderson, 2002).
Portanto o modelo com o menor AIC possui ΔAIC igual à zero, sendo esse o
modelo selecionado para a parte aleatória do modelo. Modelos com ΔAIC
menores ou iguais a 2 são considerados igualmente plausíveis (Burnham &
Anderson, 2002).
A segunda parte consiste em selecionar os fatores importantes para a
parte fixa do modelo, a partir da seleção de modelos desconstruindo a
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estrutura saturada fixa eliminando progressivamente as interações entre os
fatores fixos e posteriormente os próprios fatores fixos até chegar ao modelo
nulo que só possui efeitos aleatórios, que foram selecionados na primeira
parte, descrita acima. Os melhores modelos foram selecionados utilizando o
ΔAIC. Foram selecionados os modelos com ΔAIC menor ou igual a 2. A
seleção de modelos foi realizada no programa R 3.1.0 (R Development Core
Team 2014) com o pacote bbmle (Bolker, 2014).
O parâmetro a ser apresentado nos resultados é o coeficiente de
regressão estimado, que indica os efeitos dos níveis dos fatores para as
variáveis resposta analisadas. No presente estudo os coeficientes de
regressão estimados para cada nível nos modelos não representam
inclinações de reta, como em regressões lineares múltiplas, uma vez que
todos os fatores analisados são variáveis categóricas. Dessa forma, para
uma maior compreensão do que representa esse parâmetro e facilitar a
leitura do texto, daqui em diante, o coeficiente de regressão estimado será
chamado de efeito estimado.
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Resultados

1. Eficiência fotossintética máxima
Efeitos do grupo funcional e do tipo de plantio sobre os valores de A
eficiência fotossintética máxima (Fv/Fm)

foram indicados em todos os

modelos selecionados (ΔAIC < 2,0) (Tabela 2, Tabela A3). O grupo das
espécies pioneiras apresentou maior Fv/Fm que o grupo das espécies não
pioneiras e o plantio em núcleos apresentou maior Fv/Fm em relação ao
plantio em linhas (Tabela 2, Figura 4). A interação entre plantio em núcleo e
grupo das pioneiras apresentou efeito negativo, mas de menor magnitude
que o do plantio em núcleos por si só, o que indicaria um menor efeito do
núcleo para o grupo das pioneiras. Porém, essa interação e o efeito do tipo
de adubo aplicado não foram observados em todos os modelos selecionados
(Tabela 2, Tabela A3), sendo, portanto considerados como incertezas.
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Tabela 2. Modelos selecionados para a eficiência fotossintética máxima (Fv/Fm) e efeitos
estimados dos níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos efeitos estimados e I.C. =
intervalo de confiança. Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Espécies + Data de Coleta + Plantio:Data de Coleta.
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A3 do Apêndice.

Efeitos de bloco, de espécies, de data de coleta e de interação entre
os efeitos do plantio em núcleo relacionados com a data da coleta, foram
identificados na

seleção

dos fatores aleatórios e,

portanto,

foram

descontados nas análises das variáveis fixas indicadas acima (Tabela 2).
Daqui em diante, em todos os casos em que os fatores aleatórios tenham um
efeito muito pequeno, os fatores aleatórios selecionados serão apenas
indicados nas tabelas.
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Figura 4. Eficiência fotossintética máxima do PSII (Fv/Fm) de espécies pioneiras (vermelho) e
não pioneiras (preto). Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão
associados. Símbolos sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios
mudas nos plantios em linhas. Tipo de plantio: LI = Linha e NU = Núcleo. Tipo de adubo: ND =
sem adubo, NPK = adubo químico, TV = terra vegetal.

2. Pigmentos fotossintéticos
Foi observado um efeito do tipo de plantio sobre o teor de clorofila a
(Tabela 3, Tabela A5), com um maior teor de clorofila a no plantio em núcleo
do que no plantio em linha (Tabela 3, Figura 5). A diferença no teor de
clorofila a entre espécies pioneiras e não pioneiras não foi conclusiva (Tabela
3, Tabela A5), uma vez que os efeitos foram muito variáveis e o intervalo de
confiança para o efeito estimado de pioneiras estava centrado em zero
(Tabela 3).

27
Tabela 3. Modelos selecionados para o teor de clorofila a (µg/cm) e efeitos estimados dos
níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. = intervalo de confiança.
Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Espécies + Data de Coleta.
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A5 do Apêndice.

Figura 5. Teor de clorofila a (µg/cm²) de espécies pioneiras (vermelho) e não pioneiras (preto).
Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão associados. Símbolos
sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios mudas nos plantios em
linhas. Códigos dos tipos de plantio e adubação conforme legenda da Figura 4.

Para o teor de clorofila b os efeitos do tipo de plantio e do grupo
funcional foram indicados em todos os modelos selecionados (Tabela 4,
Tabela A6). As mudas plantadas em núcleos apresentam maior teor de
clorofila b em relação às plantas em linhas, e o grupo das espécies pioneiras
apresentam menor teor desse pigmento (Tabela 4, Figura 6). Entretanto,
ainda existe um nível de incerteza sobre esses efeitos, uma vez que em
alguns modelos, a depender da combinação de fatores selecionada, a
variação nos valores é grande e o zero está incluído, indicando que tanto
efeitos positivos como negativos podem ocorrer (Tabela 4).
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Tabela 4. Modelos selecionados para o teor de clorofila b (µg/cm) e efeitos estimados dos
níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. = intervalo de confiança.
Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Espécies +Grupo Funcional:Espécies.
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A6 do Apêndice.

Os efeitos do tipo de adubo aplicado, das interações entre o grupo
funcional e o tipo de plantio, entre o tipo de adubação e o tipo de plantio e
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entre grupo funcional e tipo de adubação, indicados em alguns modelos
selecionados, não são conclusivos, seja por não terem sido selecionados em
todos os modelos, por apresentarem efeito pequeno, ou por apresentarem
grande variação (Tabela 4, Tabela A6).

Figura 6. Teor de clorofila b (µg/cm²) de espécies pioneiras (vermelho) e não pioneiras (preto).
Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão associados. Símbolos
sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios mudas nos plantios em
linhas. Códigos dos tipos de plantio e adubação conforme legenda da Figura 4.

O efeito do tipo de plantio sobre o teor de clorofila total por área
(clorofila a + b) foi indicado em todos os modelos selecionados (Tabela 5,
Tabela A7). As mudas plantadas em núcleos apresentaram maior teor de
clorofila total do que as mudas no plantio em linha (Tabela 5, Figura 7). Por
outro lado, não foram conclusivos os efeitos do grupo funcional, pelo qual as
pioneiras apresentariam menor teor de clorofila total e os efeitos da interação
entre grupo funcional e o tipo de plantio, pelos quais, no plantio em núcleos
haveria menor incremento no teor de clorofila total para as pioneiras que para
as não pioneiras (Tabela 5).
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Tabela 5. Modelos selecionados para o teor de clorofila total (a+b) (µg/cm) e efeitos
estimados dos níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. = intervalo de
confiança. Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Espécies + Data de Coleta.
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A7 do Apêndice.

Figura7. Teor de clorofila total(µg/cm²) de espécies pioneiras (vermelho) e não pioneiras (preto).
Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão associados. Símbolos
sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios mudas nos plantios em
linhas. Códigos dos tipos de plantio e adubação conforme legenda da Figura 4.

Em relação à razão de clorofila a/b o grupo das pioneiras apresentou
maior razão de clorofila a/b em relação ao grupo das não pioneiras (Tabela 6,
Figura 8), sendo que apenas o efeito do grupo funcional foi observado em
todos os modelos selecionados (Tabela 6, Tabela A8). Os efeitos negativos
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da aplicação de NPK e do plantio em núcleos não foram conclusivos para a
razão clorofila a/b (Tabela 6, Tabela A8).

Tabela 6. Modelos selecionados para a razão de clorofila a/b por e efeitos estimados dos
níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. = intervalo de confiança.
Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Espécies + Data de Coleta.
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A8 do Apêndice.

Figura 8. Razão de clorofila a/b de espécies pioneiras (vermelho) e não pioneiras (preto). Os
símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão associados. Símbolos
sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios mudas nos plantios em
linhas. Códigos dos tipos de plantio e adubação conforme legenda da Figura 4.
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Não foram encontrados efeitos do grupo funcional, do tipo de plantio,
do tipo de adubo e ainda de nenhuma interação entre esses fatores para o
teor de carotenóides, sendo o modelo nulo, que indica existência apenas de
efeitos aleatórios, o melhor ranqueado . (Tabela 7, Figura 9, Tabela A9). As
influências do grupo funcional e do tipo de plantio foram observadas
separadamente em outros dois modelos (15 e 17 respectivamente) (Tabela
7, Tabela A9) e apresentaram grande variação, indicando apenas incertezas
relacionadas aos efeitos desses fatores sobre o teor de carotenóides.

Tabela 7. Modelos selecionados para o teor de carotenóides (µg/cm) e efeitos estimados dos
níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. = intervalo de confiança.
Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Espécies + Data de Coleta.
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A9 do Apêndice.
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Figura 9. Conteúdo carotenoides por área (µg/cm²) de espécies pioneiras (vermelho) e não
pioneiras (preto). Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão
associados. Símbolos sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios
mudas nos plantios em linhas. Códigos dos tipos de plantio e adubação conforme legenda da
Figura 4.

Para a razão de clorofila total/carotenoides foi encontrado efeito do
grupo funcional (Tabela 8, Tabela A9), sendo que espécies pioneiras
apresentaram menor razão de clorofila total/carotenoides que espécies não
pioneiras (Tabela 8, Figura 10). Os efeitos do tipo de adubo aplicado, do tipo
de plantio e a interação entre grupo funcional e tipo de plantio foram
incertezas indicadas na seleção de modelos (Tabela A9, Tabela 8). Das
incertezas encontradas, a variável encontrada em um maior número de
modelos e que aparenta maior efeito é a adição de NPK, apresentando efeito
estimado positivo em todos os casos, ou seja, resultando em possível um
aumento na razão clorofila total/ carotenóides (Tabela 8).
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Tabela 8. Modelos selecionados para a razão de clorofila total por carotenóides (CT/CAR) e
efeitos estimados dos níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. =
intervalo de confiança. Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Espécies + Data de Coleta + Plantio:Data de Coleta.
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A10 do Apêndice.

Figura 10. Razão de clorofila total/carotenoides de espécies pioneiras (vermelho) e não
pioneiras (preto). Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão
associados. Símbolos sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios
mudas nos plantios em linhas. Códigos dos tipos de plantio e adubação conforme legenda da
Figura 4.
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3. Temperatura da superfície foliar e do solo
As folhas das espécies pioneiras apresentaram menor temperatura
que as não pioneiras e as temperaturas superficiais foliares nos plantios em
núcleo foram menores que nas folhas das mudas plantadas em linha (Tabela
9, Figura 9). Entretanto, quando as pioneiras estão em núcleos a diferença
com as não pioneiras não é tão pronunciada (Tabela 9, Figura 11).
Tabela 9. Modelo selecionado para temperatura da superfície foliar e efeitos estimados dos
níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. = intervalo de confiança.
Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Data de Coleta
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A11 do Apêndice.

Figura 11. Temperatura da superfície foliar de espécies pioneiras (vermelho) e não pioneiras
(preto). Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão associados.
Símbolos sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios mudas nos
plantios em linhas. Códigos dos tipos de plantio e adubação conforme legenda da Figura 4.

O plantio em núcleo apresentou menores temperaturas no nível do
solo que o plantio em linhas (Tabela 10, Figura 12). As temperaturas da
superfície do solo em área aberta entre os núcleos e em áreas abertas entre
as linhas foram maiores que sob os sistemas de plantio (Tabela 10, Figura
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12). A diminuição de temperaturas da superfície do solo nos núcleos em
relação ao plantio linha foi maior sob os núcleos do que entre os núcleos
(Tabela 10 e Figura 12). Os efeitos estimados do fator grupo funcional e da
interação entre grupo funcional e local de tomada da temperatura não foram
conclusivos, pois não estavam presentes em todos os modelos selecionados
e apresentaram grande variação, incluindo o zero (Tabela 10).

Tabela 10. Modelos selecionados para temperatura da superfície do solo e efeitos estimados
dos níveis dos fatores fixos. E.P. = erro padrão dos estimados e I.C. = intervalo de confiança.
Em negrito, os efeitos cujo intervalo de confiança não incluem o zero.

*Fatores aleatórios selecionados: Bloco + Data de Coleta + Pareamento de Medidas
**Todos os modelos comparados e os Δ AICs respectivos estão na Tabela A12 do Apêndice.
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Figura 12. Temperatura da superfície do solo tomada sob os sistemas de plantio e entre os
sistemas de plantio. Os símbolos centrais representam as médias e as barras os erros padrão
associados. Símbolos sólidos representam mudas nos plantios em núcleo e símbolos vazios
mudas nos plantios em linhas. Local da tomada de medida: EN = entre, SOB= sob; Tipo de
plantio: LI = Linha, NU=Núcleo
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Discussão

Os resultados do presente estudo indicam que as mudas plantadas no
sistema de nucleação apresentam melhores condições em relação às mudas
plantadas no sistema em linhas. As espécies, tanto pioneiras quanto não
pioneiras, apresentaram algum nível de estresse. Entretanto, o efeito
diferenciado do plantio em núcleo para espécies pioneiras e não pioneiras
não foi conclusivo, assim como os efeitos da adição de nutrientes. O
presente estudo agrega mais informações aos efeitos da nucleação e sobre
as respostas de espécies pioneiras e não pioneiras às condições de estresse
às quais estão expostas.
As mudas plantadas em núcleos em geral apresentaram valores mais
altos de eficiência fotossintética máxima (Fv/Fm), que estão associados a
plantas em melhores condições fisiológicas, ou sob menor nível de estresse
(Baker & Rosenqvist, 2004; Baker 2008). Os teores de clorofila a, b e total
também foram maiores, mesmo que em pequena proporção, nos plantios em
núcleo. Uma vez que os pigmentos fotossintéticos, sobretudo as clorofilas,
são degradados ou têm suas sínteses reduzidas sob diversas condições de
estresse (Hendry, 1987; Hendry & Price, 1993; Ashraf & Harris, 2013), o
maior teor de clorofilas apresentado em mudas plantadas em núcleos indica
uma amenização dos possíveis estresses aos quais as plantas estão
submetidas. Esses resultados evidenciam um balanço positivo no saldo de
interações, prevalecendo os efeitos de facilitação nos núcleos (Callaway,
1997; Castanho, 2012; Castanho et al., 2012). Considerando que os grupos
funcionais não apresentaram diferenças em relação aos tratamento, tanto as
pioneiras quanto as não pioneiras parecem estar sendo facilitadas. Possíveis
efeitos

da

nucleação

como

minimizar

as

temperaturas

locais,

consequentemente aumentando a umidade do solo e minimizando a perda
de água pela planta, proteger contra o contra o vento, reduzirindo a perda de
água pela perda da camada limítrofe da folha (Larcher, 1995), aumentar a
deposição de serrapilheira e assim o teor de nutrientes no solo poderiam ser
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os mecanismos de facilitação que explicariam o balanço positivo no saldo de
interações.
Evidências como a forte associação espacial entre indivíduos arbóreos
jovens e sob indivíduos adultos e o aumento do crescimento e sobrevivência
de algumas espécies plantadas em núcleos, sugerem a importância da
facilitação em áreas sob altos níveis de estresse como a restinga (Zamith,
2007; Castanho et al., 2012). De acordo com Castanho (2012), a facilitação
em restingas é explicada, pelo menos em parte, pela sombra fornecida pela
planta facilitadora ou planta berçário. Esse sombreamento pode promover
uma redução da fotoinibição, que se reflete em valores mais altos de Fv/Fm
(Yang et al., 2009; Badano et al., 2011). As medidas de temperatura foliar
obtidas dão suporte a esse mecanismo de facilitação em núcleos, uma vez
que o plantio em núcleo foi efetivo em diminuir a temperatura da folhas,
principalmente de espécies não pioneiras. As temperaturas do solo também
foram menores nos núcleos, demonstrando eficiência do sistema de
nucleação em minimizar temperaturas pelo sombreamento. Resultados
similares de diminuição das temperaturas foram encontrados em estudos
testando facilitação por sombreamento (Loik & Holl, 2001; Yang et al., 2009,
Badano et al.,2011). Dessa forma, os resultados obtidos até o momento
sugerem que, pelo menos em parte, o efeito de redução de estresse,
indicado pelo maior Fv/Fm e o maior teor de clorofilas, pode ser explicado
pela

amenização

das

condições

ambientais

extremas

como

altas

temperaturas e altos níveis de radiação solar. Apesar de não ter sido medida
diretamente, é razoável supor que nos núcleos, pelo adensamento de
plantas, o nível de radiação é mais baixo que nos plantios em linha.
O efeito de diminuição das temperaturas foliares nos núcleos ocorreu
mesmo para espécies pioneiras, que em vários casos apresentavam a copa
nas posições mais altas do núcleo e estando, portanto, menos sombreadas.
Nesse sentido, é possível que o efeito de facilitação no núcleo não seja dado
apenas pelo sombreamento direto das folhas. Considerando que houve
menor temperatura do solo nos núcleos e que essa condição possibilita uma
maior umidade no solo, o que aumentaria o turgor na células vegetais,
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havendo menor necessidade de abrir os estômatos, evitando a perda de
água e diminuindo o estresse hídrico (Larcher, 1995). Além disso, o
sombreamento do solo no interior do núcleo pode ser favorável para o
estabelecimento e diversificação da biota do solo (Martius et al., 2004),
acelerando a ciclagem de nutrientes. Estudos envolvendo as taxas de
decomposição, a umidade do solo e a composição da fauna de solo em
núcleos poderiam avaliar outros mecanismos de facilitação propiciado pela
nucleação.
Em relação à resposta dos grupos funcionais, os resultados
encontrados para Fv/Fm sugerem que as mudas, tanto de pioneiras quanto
de não pioneiras, sofrem algum tipo de estresse, apresentando um certo
nível de fotoinibição. As médias de Fv/Fm de ambos os grupos funcionais,
independentemente do tratamento ao qual as mudas foram submetidas, são
menores que o valor considerado para plantas C3 livres de estresse em
condições ótimas (0,832) (Bjorkman & Demmig-Adams, 1987). Logan et al.
(2007) indicam que nas melhores condições, os valores de Fv/Fm devem
estar, no mínimo, acima de 0,80 em folhas aclimatadas ao sol e acima de
0,77 para folhas aclimatadas à sombra.
Apesar dos valores médios de Fv/Fm das mudas em geral estarem
abaixo do ótimo, o grupo das espécies não pioneiras apresenta valores ainda
mais baixos de Fv/Fm em relação ao grupo das pioneiras, indicando que as
não

pioneiras

sofrem

maior

fotoinibição.

Padrões

similares

foram

encontrados em alguns trabalhos testando os efeitos de diferentes níveis de
irradiância em pioneiras e não pioneiras em condições de laboratório (Krause
et al, 2001; Ribeiro et al., 2005; Silvestrini et al., 2007; Favaretto et al., 2011)
e em campo (Lovelock et al., 1994, Loik & Holl 2001). Uma explicação para o
maior valor de Fv/Fm em pioneiras é que plantas desse grupo em geral,
apresentam maiores taxas fotossintéticas, maiores taxas respiratórias e
maior transpiração (Kitajima, 1994, Nogueira et al., 2004; Silvestrini et al.,
2007). Essas características, associadas com a temperatura mais baixa de
folhas das espécies pioneiras, devem contribuir para a diminuição da
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fotoinibição de espécies pioneiras ao dissiparem o excesso de energia
absorvida (Luttge, 1997; Krause et al., 2001).
Em contrapartida, as não pioneiras parecem investir na absorção de
maior quantidade de energia luminosa (Henry & Aarssen, 1997). O grupo das
não pioneiras apresentou menor razão de clorofila a/b. Menores valores para
essa razão são considerados uma adaptação para maior absorção de
energia luminosa em lugares onde a luz é menos disponível, como no
subosque de florestas (Henry & Aarssen, 1997). Assim, folhas aclimatadas à
sombra possuem menor razão clorofila a/b em relação a folhas aclimatadas
ao sol (Luttge, 1997; Poorter et al., 2000). De acordo com Krause et al.
(2001) e Favaretto et al. (2010) pioneiras têm maior capacidade de regular a
razão clorofila a/b, aumentando essa razão sob maior incidência de luz. O
aumento da razão clorofila a/b, em geral está associado a uma quantidade
reduzida de clorofila b por clorofila a vinculadas ao complexo coletor de luz,
resultando na diminuição do espectro de absorção de luz, sobretudo na faixa
do azul, consequentemente reduzindo o estresse por luz por diminuir a
capacidade de absorver energia luminosa (Krause et al., 2001).
Para as espécies pioneiras, a razão de clorofila total/carotenóides foi
menor do que para as não pioneiras. Resultados similares foram encontrados
em Gonçalves et al. (2001) e podem representar uma maior habilidade de
pioneiras em lidar com o excesso de radiação luminosa, uma vez que
pioneiras

apresentaram

maior

teor

de

carotenóides

por

clorofila.

Carotenóides têm um importante papel na fotoproteção ao diminuir o excesso
de energia redutora de estados excitados da clorofila que podem reagir com
o oxigênio formando espécies reativas (Demmig Adams & Adams 1992).
Outra hipótese é que pioneiras estão mais expostas a danos por altos níveis
de

radiação

e

por

isso

apresentaram

menor

da

razão

clorofila

total/carotenóides. De acordo com Hendry & Price (1993) a redução da razão
clorofila total/carotenóides é um indicador sensível de fotodanos e ataques
oxidativos, uma vez que a clorofila é mais sensível a ataques oxidativos e a
alto níveis de radiação que os carotenóides. Entretanto, embora ainda exista
um certo grau de incerteza, o teor de clorofila total aparentemente não difere
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entre pioneiras e não pioneiras, e a eficiência fotossintética máxima de
pioneiras foi maior que de não pioneiras, dando maior suporte para a
primeira hipótese.
Ao contrário do esperado, o maior efeito dos núcleos para não
pioneiras foi apontado como inconclusivo, tanto para os valores de Fv/Fm
quanto de clorofilas totais. Apesar dessa incerteza, alguns estudos que
também avaliaram Fv/Fm demonstraram que espécies não pioneiras são
mais propensas à fotoinibição sob altos níveis de radiação do que espécies
pioneiras (Krause et al, 2001; Silvestrini et al., 2007; Favaretto et al., 2001).
Entretanto, como os resultados do presente estudo não foram conclusivos,
seria importante a realização de análises futuras com um maior número de
espécies ou utilizando sombreamento artificial controlado em campo como
controle.
A adição de nutrientes não teve efeito nos parâmetros fisiológicos
medidos, com exceção de efeitos pouco conclusivos do NPK sobre alguns
parâmetros. Levando em consideração a relação positiva entre o conteúdo
de clorofilas e o nitrogênio (Evans, 1989; Ciompi et al., 1996), se o sistema
de nucleação aumentasse a competição gerando um saldo negativo no
balanço de interações seria esperado que em núcleos as mudas
apresentassem menor teor de clorofila, por limitação no conteúdo de
nitrogênio. Ademais, seria esperado que a adição de nutrientes em núcleos
aumentasse o teor de clorofila por eliminar a competição por nutrientes
(Tilman, 1982). Entretanto, a adubação química por NPK pode ser danosa,
sobretudo em solos arenosos. Em função da baixa retenção de água, pode
ocorrer um aumento da salinidade do solo, ocasionando problemas
osmóticos. Além disso, a adubação química pode causar danos às raízes,
devido ao contato com o cloreto de potássio das fórmulas NPK
tradicionalmente utilizadas (Kluthcouski & Stone, 2003). O trabalho de
Ferreira et al. (2009), estudando efeitos da adubação em uma área
degradada

sob restauração

na

Amazônia, não

encontrou

aumento

significativo no Fv/Fm no teor de clorofilas (a, b e total) em indivíduos de
Bertholletia excelsa pela adubação química (tendo como principal composto
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o NPK) em relação ao tratamento controle. Por outro lado, a adubação verde
(folhas e ramos) aumentou significativamente o Fv/Fm e o teor de clorofilas,
contrastando com os resultados do presente estudo, em que a adubação
com terra vegetal que não teve efeito. O tratamento de adubação verde de
Ferreira et al., (2009) fornece cobertura do solo, que pode minimizar
temperaturas, aumentar a retenção de água e fornecer um ambiente mais
propício para a fauna de solo (Martius et al., 2004; Fernandes et al., 2011),
enquanto no presente estudo a terra vegetal foi colocada dentro da cova, e
portanto apenas a disponibilização de nutrientes foi considerada.
Não foram encontradas evidências de interação entre a adição de
nutrientes e o sistema de plantio ou grupo funcional, exceto para clorofila b.
Tal fato pode indicar que a competição por nutrientes nos núcleos não
chegaram a níveis restritivos que levariam a um efeito fotoinibitório pela
competição por nitrogênio, como sugerido por Pollastrine et al. (2013). Uma
hipótese alternativa é que o solo da área de plantio do presente estudo não
apresenta déficit de nutrientes. O solo da planície de Caraguatatuba é
predominantemente arenoso, entretanto apresenta uma camada superficial
argilosa (Ferreira, 2013), provavelmente dada pelo deslizamento de solo
argiloso da encosta 1967 (Ferreira, 2013). O solo argiloso é menos
permeável e poderia reter os nutrientes no solo por mais tempo. Em relação
a essa hipótese, a razão clorofila a/b, que parece não diferir entre os tipos de
adubo aplicado, sugere que não deve estar havendo limitação por nitrogênio
no solo da área de estudo. De acordo com a teoria de partição ótima do
nitrogênio (Hirosaka & Terashima, 1995), quando ocorre limitação por
nitrogênio, ou quando a disponibilidade desse nutriente é menor, espera-se
que a razão clorofila a/b aumente principalmente em condições de alta
luminosidade (Hirosaka & Terashima, 1995; Kitajima & Hogan, 2003).
Entretanto, como os resultados relacionados aos efeitos da adubação sobre
os parâmetros ecofisiológicos foram incertos, sugere-se que estudos futuros
testem a aplicação de outros tipos de adubo, ou mesmo outras formas de
aplicação dos adubos, diferentes dos testados no presente estudo.
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Tanto de espécies pioneiras quanto de espécies não pioneiras
apresentaram melhores condições nos plantios em núcleos, fornecendo
evidências para o balanço positivo de interações no interior dos núcleos.
Portanto, o presente estudo agrega mais uma informação aos efeitos
benéficos do plantio em núcleos, além dos já descritos (Zahawi et al., 2012;
Holl et al., 2013), que fornecem subsídios para a recomendação para a
utilização do plantio em núcleos em restauração. Ressalta-se que o presente
estudo não teve como objetivo analisar todos os aspectos das técnicas de
nucleação. O foco foi analisar somente o balanço de interações em uma
situação de agregação extrema de mudas (núcleo) quando comparado a
uma situação de plantio em isolamento. Portanto, não é possível analisar
nesse estudo outros aspectos relativos às técnicas de nucleação como
atração de dispersores, custos relativos de implantação, viabilidade de
manutenção, entre outros.
As diferenças encontradas entre os grupos de pioneiras e não
pioneiras refletem as diferentes estratégias desses grupos para aquisição e
uso de luz, e em como lidar com condições de estresse às quais estão
submetidas. Análises de composição do solo na área estudada poderiam
esclarecer algumas hipóteses levantadas sobre a possibilidade de o solo não
apresentar déficit de nutrientes, o que excluiria a possibilidade de competição
por esse fator, e somada a uma análise de fauna solo poderia elucidar mais
um possível efeito de facilitação dos núcleos. Considerando as incertezas
encontradas em relação ao efeito diferenciado do tipo de plantio para os dois
grupos funcionais, recomenda-se a realização de testes com mais espécies.
Adicionalmente, o acompanhamento dos mesmos indivíduos ao longo do
tempo e por um período maior poderia ser importante para uma melhor
caracterização das respostas dos grupos funcionais diante de uma maior
variação de condições ambientais, havendo a possibilidade de que efeito
positivo dos núcleos seja evidenciado apenas diante de condições
ambientais mais extremas.
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Conclusões

1. O plantio em núcleo favorece as mudas utilizadas para a restauração, que
apresentaram características associadas a menores níveis de estresse,
como maiores eficiências fotossintéticas máximas e maiores teores de
clorofila.
2. A hipótese de que as mudas de espécies não pioneiras seriam favorecidas
nos plantios em núcleo foi corroborada. Entretanto, não foram apenas as não
pioneiras que apresentaram melhores condições em núcleos, pois as
pioneiras responderam de forma semelhante.
3. Não foi corroborada a hipótese de que espécies pioneiras apresentariam
melhores condições no plantio em linha do que no plantio em núcleo devido
a competição por nutrientes nos núcleos. Consequentemente, a hipótese de
que a adição de nutrientes diminuiria os efeitos da competição também foi
rejeitada para o presente sistema de estudo.
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Apêndices

Tabela A1. Lista de espécies utilizadas no plantio na área da UTGCA, em Caraguatatuba (SP).
a) Espécies não-pioneiras.
b) Espécies pioneiras

Calophyllum brasiliense
Tabebuia cassinoides
Jacaranda puberula
Ocotea pulchella
Syagrus romanzoffiana
Myrcia bicarinata
Annona glabra
Virola oleífera
Pouteria sp.
Myrcia multiflora
Ternstroemia brasiliensis
Eugenia astrigens (Eugenia umbelliflora)
Eugenia brasiliensis
Gomidesia fenzliana
Eriotheca pentahphylla
Euterpe edulis
Ficus insipid
Blepharocalyx salicifolius
Matayba guianensis
Erythroxyllum amplifolium
Myrcia rostrata
Calyptranthes concinna
Eugenia sp. 2
Rollinia sylvatica
Erythroxyllum cf. puchrum
Myrciaria glazioviana
Guatteria nigrescens
Cupania oblongifolia
Maytenus robusta
Manilkara subsericea
Bactris setosa
Eugenia cf. neoglomerata

Rapanea umbellata
Myrsine coriacea (Rapanea ferruginea)
Schinus terebentifolius
Erythrina speciosa
Citharexylum myrianthum
Schizolobium parahyba
Aegiphila sellowiana
Rapanea venosa
Psidium catleianum
Guapira opposite
Solanum cinnamomeum
Rapanea guianensis
Cecropia pachystachya
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Tabela A2. Mudas amostradas por grupo funcional e por espécies para eficiência
fotossintética máxima do PSII (Fv/Fm), nos tratamentos compostos pelo combinação de tipo
de plantio com tipo de adubo aplicado.

Tabela A3. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio e
tipo de adubo aplicado na eficiência fotossintética máxima (Fv/Fm). G.F. = grupo funcional,
Ad = adubação, Pl= plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike.
Em negrito, os modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A4. Mudas amostradas por grupo funcional e por espécies para teor de pigmentos
fotossinteticos nos tratamentos de combinação de tipo de plantio com tipo de adubo aplicado

Tabela A5. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio e
tipo de adubo aplicado no teor de clorofila a por área (µg/cm). G.F. = grupo funcional, Ad =
adubação, Pl= plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike. Em
negrito, os modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A6. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio e
tipo de adubo aplicado, no teor de clorofila b (µg/cm²). G.F. = grupo funcional, Ad =
adubação, Pl= plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike. Em
negrito, os modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).

63
Tabela A7. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio e
tipo de adubo aplicado, no teor de clorofila total (µg/cm²). G.F. = grupo funcional, Ad =
adubação, Pl= plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike. Em
negrito, os modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A8. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio e
tipo de adubo aplicado, na razão de clorofila a/b. G.F. = grupo funcional, Ad = adubação, Pl=
plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike. Em negrito, os
modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A9. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio e
tipo de adubo aplicado, no teor carotenóides por área. G.F. = grupo funcional, Ad =
adubação, Pl= plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike. Em
negrito, os modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A10. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio
e tipo de adubo aplicado, na razão de clorofila total/carotenoides. G.F. = grupo funcional, Ad
= adubação, Pl= plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike. Em
negrito, os modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A11. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio
e tipo de adubo aplicado, na temperatura foliar. G.F. = grupo funcional, Ad = adubação, Pl=
plantio, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike. Em negrito, os
modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A12. Seleção de modelos para avaliar a influência do grupo funcional, tipo de plantio
e do local medido (sob ou entre plantios), na temperatura do solo. G.F. = grupo funcional, Pl=
plantio, Loc= local medido, gl= graus de liberdade, AIC= critério de informação de Aikaike.
Em negrito, os modelos selecionados (Δ AIC ≤ 2).
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Tabela A13. Efeitos aleatórios selecionados para as variáveis respostas análisadas. D. P. =
Desvio Padrão.

