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RESUMO

POTENCIAL PLÁSTICO MODULAR DE Eugenia florida DC. (Myrtaceae) SOB
 INFLUÊNCIA DE LUZ E SOMBRA
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Um indivíduo submetido a diferentes condições ambientais pode apresentar
 plasticidade fenotípica modular pela diferença no desenvolvimento de traços
 vegetais (morfológicos, anatômicos e fisiológicos). O estudo testou a hipótese da
 existência de plasticidade fenotípica entre módulos de um mesmo indivíduo de
 Eugenia florida DC. expostos a diferentes condições de luminosidade. Foram
 coletadas 100 folhas totalmente expandidas, saudáveis e posicionadas no
 segundo nó de cinco indivíduos na borda de um reservatório, sendo 50 folhas
 sombreadas e 50 em pena luz. Foram medidas largura (L) e comprimento (C) da
 lâmina foliar, distância do primeiro entrenó (EN) e o número de estruturas
 reprodutivas em cada ramo (ER). As folhas foram escaneadas e a área foliar (AF)
 foi mensurada pelo programa IMAGE J. As folhas colocadas em estufa à 80°C
 por 48 horas tiveram a massa seca (MS) obtida por pesagem única em balança
 de precisão. Esses parâmetros foram comparados usando teste t. As
 características morfológicas de AF (t=14,4;p<0,05;2231,9±632,8), área foliar
 específica (AFE=AF/MS) (U=1007,5;p<0,05;16,3±3,2), EN
 (t=7,9;p<0,05;20.7±5.2), C (t=7,9;p<0,05;76,4±13,8), L (t=14,2;p<0,05;40,0±5,5) e
 ER (t=5,8;p<0,05;10,7±3,3) tiveram médias significativamente maiores em folhas
 sombreadas. O aumento da AF confere à planta, em condição de baixa
 luminosidade, maior rendimento fotossintético devido ao aumento da superfície
 para captação de luz. O aumento da EN em folhas de sombra maximiza a
 obtenção de luz para o processo de fotossíntese. A AFE maior em plantas em
 condições de sombra demonstra que existe um menor investimento na
 lignificação de tecidos como epiderme e cutícula. Os resultados demonstram que
 esta espécie possui uma alta plasticidade fenotípica quando em diferentes
 condições ambientais. A formação do reservatório da usina submeteu os
 indivíduos de Eugenia florida DC. a diferentes condições de luminosidade pelo
 efeito de borda, acarretando nas mudanças morfológicas encontradas.
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