
 

 
TEORES DE CLOROFILAS EM Octoblepharum albidum Hedw. SOB 

DIFERENTES ESTÁGIOS SAZONAIS EM SAVANAS AMAZÔNICAS NA 
ILHA DE MARAJÓ, PARÁ 

 
Paulo Weslem Portal Gomes1, Priscila Sanjuan de Medeiros2, Ana Cláudia Caldeira 

Tavares-Martins3 
 

1Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade 
do Estado do Pará, Belém. 

2Doutora em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 
3Doutora em Botânica. Professora da Universidade do Estado do Pará. Email: 

tavaresmartins7@gmail.com 
 
Nas Savanas, a eficiência do sistema fotossintético é essencial como estratégia de 

sobrevivência dos organismos adaptados ecofisiologicamente às características desta 

vegetação. Estudos com angiospermas nesses ambientes, mostraram que os índices da 

concentração de clorofila variam com as alterações sazonais, bem como as baixas 

taxas de fotossíntese em períodos secos em relação ao chuvoso. Este trabalho 

objetivou quantificar as taxas de clorofilas totais de Octoblepharum albidum Hedw. 

em diferentes variações sazonais em savanas da Ilha de Marajó, Pará. O estudo foi 

realizado em Savanas Parque no município de Salvaterra, Ilha de Marajó-PA, onde 

foram coletadas 72 amostras, sendo divididas igualmente 24 no período seco (P1), 

início do chuvoso (P2) e auge do chuvoso (P3). As análises ocorreram no laboratório 

de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, Campus de 

Salvaterra, onde procedeu-se a triagem do material. Posteriormente, em ambiente com 

pouca luminosidade, foram utilizadas 0,5 gramas da amostra e acetona a 90% como 

agente extrator. A leitura da solução com o pigmento extraído foi realizada em 

comprimento de onda de 663nm em espectrofotômetro UV-Vis. Para análise 

estatística, aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste de 

comparações múltiplas na diferenciação entre os pares (pairwise Mann-Whitney). Os 

dados não apresentam distribuição normal. No teste de pairwise Mann-Whitney, 

houve diferença significativa entre os três períodos (H=39.26 p<0.005). Notou-se que 

P1 difere do P2 (p<0.005), mas não difere de P3 (p=0,71) e P2 difere de P3 

(p<0.005). As concentrações médias das amostras de clorofila foram maiores em P3 

com 5,63μg/g em relação à P1 com 5,33μg/g e P2 com 2,48μg/g, assim, percebe-se 



 

que as condições ambientais afetam a eficiência do sistema fotossintético. Supõe-se 

que as maiores taxas de clorofila em P3 está relacionada a maior disponibilidade de 

nutrientes com ocorrência das chuvas e absorção de energia, por outro lado, o estresse 

hídrico, a alta incidência luminosa e a fotoproteção das briófitas na estação seca, 

diminuem a taxa de clorofila em P1. Provavelmente, os valores de clorofila em P2 

estejam relacionados a concentração de clorofila em filídios jovens que surgem no 

início do período chuvoso e atingem seus níveis máximos de clorofila no auge do P3. 

Assim, mostrando que as concentrações de clorofila responderam as variações 

sazonais, auxiliando na adaptação ecofisiológica da espécie. (CNPq) 


