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INFLUÊNCIA DA VARIABILIDADE AMBIENTAL NAS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DE GLYCINE MAX E 
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PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)
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Em ambientes naturais as plantas são sujeitas a condições de múltiplas perturbações ambientais. Porém, 
estudos que abordam análises fisiológicas geralmente são focados no isolamento de um único fator estressante,
dificultando a compreensão do comportamento das plantas em ambientes extremamente complexos. Aqui,
analisamos como a variabilidade ambiental pode influenciar os mecanismos fisiológicos em duas espécies de
metabolismo diferentes. Plantas de metabolismo C3 (Glycine max (L.) Merr) e C4 (Brachiaria brizantha cv.
Marandú) foram mantidas em casa de vegetação (condições semi-controladas – SC) e câmara de crescimento 
(condições controladas – C) por 30 dias. A variabilidade ambiental foi monitorada diariamente por sensores de
coleta automática de temperatura, umidade e irradiância e as respostas fisiológicas das espécies foram 
analisadas por trocas gasosas foliares, fluorescência da clorofila a e variáveis biométricas. Os resultados
mostraram que as espécies aumentaram o acúmulo de biomassa em ambiente C, quando comparados ao
ambiente SC. Porém, enquanto que a capacidade fotossintética (AmaxL) em B. brizantha aumentou no ambiente
C, em G. max foi reduzida. Além disso, a taxa de transporte de elétrons e o índice de área foliar (AF) reduziram
somente em G. max no ambiente C. O desvio de simetria foi reduzido em B. brizantha enquanto que em G. max 
aumentou no ambiente C. Os resultados indicam que embora a AmaxL fosse reduzida em G. max, o acúmulo de
biomassa pode ter sido favorecido em função da menor variabilidade ambiental encontrada no ambiente C, visto
que o ambiente SC provavelmente foi mais desfavorável para ambas as espécies. A redução de AF em G. max
quando mantida em ambiente C pode evidenciar diferentes estratégias de desenvolvimento em ambientes de luz
contrastantes, indicando uma maneira de a planta aproveitar melhor a luz e reduzir o auto-sombreamento. 
Contudo, o aumento no desvio de simetria em G. max indica que a distribuição de fotoassimilados ocorreu
desigualmente, de forma que as folhas crescidas nesse ambiente foram menos simétricas e, portanto, tiveram
um desenvolvimento menos estável do que a B. brizantha. Essa instabilidade pode ter ocorrido devido às
menores variações do ambiente C em relação ao SC, pois a distribuição de biomassa entre as porções da folha
pode não ter acompanhado a dinâmica mais acelerada de crescimento dessa espécie. Os resultados indicaram 
que as respostas no nível bioquímico e fotoquímico de G. max e B. brizantha alteraram de acordo com a
variabilidade do ambiente, embora o ganho de biomassa das duas espécies fosse favorecido pelo ambiente C.  
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