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RESUMO. Neste estudo, analisaram-se os efeitos da radiação UV-C sobre o 
desenvolvimento de folhas de Rapanea ferruginea. Plantas jovens foram selecionadas com seis 
meses de idade identificando-se as folhas já diferenciadas do 3º, 4º, 6º, 8º e 9º nó. 
Posteriormente, as plantas foram divididas em três grupos e submetidas à radiação UV-C 
por 30, 60 ou 120 min. seguidos. Para o estudo anatômico, foram utilizadas técnicas usuais 
de corte e coloração. As análises morfométricas foram realizadas determinando-se três 
pontos ao longo da nervura central da folha, medindo-se das bordas esquerda (E) e direita 
(D) até cada um desses pontos. Determinaram-se também os desvios de simetria, o 
comprimento e a largura máxima do limbo, submetendo os valores à Anova e ao teste de 
Tukey (p < 0,05). As respostas de R. ferruginea à UV-C foram expressas por variações na 
simetria, bem como por injúrias morfoanatômicas, sobretudo ao parênquima paliçádico e 
mesofilo. A diferenciação das folhas não seguiu um padrão morfométrico, caracterizando, 
assim, uma assimetria não-direcional, ou seja, flutuante. Este estudo ressalta a importância 
de observações multiescalares para a determinação de respostas de plantas ao estresse, já que 
algumas folhas apresentaram danos anatômicos, porém não morfológicos.  
Palavras-chave: estresse, radiação ultravioleta, folhas, desvio de simetria, escalas de observação. 

ABSTRACT. Effects of ultraviolet-C radiation on symmetry and morphoanatomy of 
Rapanea ferruginea (Ruiz et. Pav) Mez. (Myrsinaceae) leaves. This study analyzed the 
effects of UV-C radiation on the development of Rapanea ferruginea leaves. Young plants were 
selected at six months of age, previously identifying the leaves that had already differentiated 
on the 3rd, 4th, 6th 8th and 9th nodes. After the selection, the plants were divided into three 
groups and subjected to UV-C radiation for 30, 60 or 120 minutes. The anatomic study was 
made by using usual techniques of cut and coloration. The morphometric analyses were made 
by determining three points on the midvein of the leaf, measuring from left (L) and right (R) 
borders to each of those points. The symmetry deviations, maximum length and width of the 
limb were measured and the values were submitted to Anova and the Tukey-test (p < 0.05). 
The responses of R. ferruginea to the UV-C were expressed by variations in the symmetry as 
well as morphoanatomic injuries, mainly in the palisade parenchyma and mesophyll. The 
differentiation of leaves did not follow a morphometric pattern, characterizing no directional 
asymmetry, i.e., fluctuating asymmetry. This study emphasizes the importance of multiscale 
observations for the determination of plant responses under stress, since several leaves showed 
anatomic injuries but no morphologic injuries.  
Key words: stress, ultraviolet radiation, leaves, symmetry deviation, scales of observation.  

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O acelerado ritmo de mudanças climáticas, 
precisamente o que diz respeito à redução no ozônio 
atmosférico, fez surgir na comunidade científica 
preocupações quanto a um possível aumento na 
intensidade da radiação ultravioleta (UV) solar sobre 
a superfície terrestre (KIRCHHOFF et al., 2000), 
uma vez que a literatura tem demonstrado inúmeros 

efeitos nocivos aos seres vivos quando estes são 
expostos a tal radiação. 

O foco das discussões sobre a destruição da camada 
de ozônio está relacionado às implicações biológicas da 
radiação UV aos organismos (SEARLES et al., 1995). 
No entanto, estudos em espécies nativas tropicais são 
extremamente escassos na literatura, ao passo que 
informações envolvendo radiação UV e espécies 
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agrícolas são facilmente encontradas (KAKANI et al., 
2003). Dessa forma, analisar as respostas de espécies 
nativas à UV torna-se iminente e extremamente 
importante para entender o comportamento dessas 
frente ao aumento da intensidade da radiação UV 
incidente sobre a superfície terrestre. 

A radiação UV tem sido reportada como grande 
fator de estresse para as plantas, já que, por 
possuírem muitos componentes celulares que 
podem absorver diretamente essa radiação – 
incluindo proteínas, ácidos nucleicos e uma grande 
extensão dos componentes lipídicos das membranas 
celulares (CALDWELL et al., 1998) –, estas se 
tornam vulneráveis ao alto nível energético da faixa 
UV. A sensibilidade à radiação UV varia 
enormemente entre os organismos, sendo que cada 
planta pode responder diferentemente à ação dessa 
faixa espectral (BJÖRN, 2007), que é distribuída em 
UV-A (315 – 400 nm), UV-B (280 – 315 nm) e UV-
C (100 – 280 nm) (HU et al., 2007). 

A radiação UV-C corresponde à menor parte do 
espectro da radiação ultravioleta solar e é totalmente 
absorvida na camada estratosférica durante o 
processo de formação das moléculas de ozônio, não 
chegando à superfície terrestre (SULLIVAN; 
TERAMURA, 1988) e não tendo, hoje, muita 
importância ecológica. Entretanto, muitas respostas 
morfofisiológicas ao estresse por luz UV, como 
danos no aparelho fotossintético 
(KULANDAIVELU; NOORUDEEN, 1983), 
modificações no fototropismo (BASKIN; LINO, 
1987) e redução no tamanho das folhas (TEVINI; 
TERAMURA, 1989) são comuns às radiações UV-B 
e C. Assim, investigações científicas acerca dos 
efeitos da radiação UV-C são importantes pelas 
semelhanças das respostas biológicas ao espectro da 
radiação UV biologicamente ativa (UV-B). 

Dentre as ferramentas que objetivam analisar as 
respostas dos organismos vegetais aos diversos 
fatores de estresse, a anatomia ecológica e a 
assimetria flutuante (AF) tornam-se cada vez mais 
relevantes, pois podem detectar respostas 
morfogenéticas e variações fenotípicas durante o 
desenvolvimento vegetal, quando submetido a 
ambientes em condições subótimas de vida 
(FREEMAN et al., 1993; RASMUSON, 2002). 

O estresse pode ser considerado como um desvio 
das condições ótimas para a vida, capaz de induzir 
mudanças e respostas em todos os níveis funcionais do 
organismo (LARCHER, 2004), tendendo a aumentar 
as variações fenotípicas dos mesmos (RASMUSON, 
2002), reduzir a capacidade homeostática de um dado 
sistema (SOUZA; MANZATTO, 2000), gerar e 
aumentar os desvios de simetria em órgãos com 

estrutura bilateral bem como diminuir a estabilidade no 
desenvolvimento (ED) (FREEMAN et al., 1993; 
MØLLER; SWADDLER, 1997). 

A ED sugere a habilidade básica dos organismos 
de minimizar (corrigir) as perturbações ocorridas ao 
acaso durante o desenvolvimento, sendo 
frequentemente usada para investigar os efeitos das 
perturbações ambientais (MØLLER; SWADDLER, 
1997), relacionando a geração de determinados 
fenótipos a complexos de genes co-adaptados às 
pressões ambientais (FREEMAN et al., 1993).  

O aumento da ED geralmente está associado ao 
decréscimo de AF, que consiste no desvio não-
direcional da simetria de uma estrutura bilateral 
normalmente distribuída numa população 
(NAGAMITSU et al., 2004). Em outras palavras, a 
AF é um padrão de variação da diferença entre o lado 
esquerdo e o direito de estruturas bilaterais, como as 
folhas, sendo resultado de distúrbios, genéticos e/ou 
ambientais, ocorridos durante o desenvolvimento 
(PALMER; STROBECK, 1986); trata-se de uma 
ferramenta comumente utilizada para descrever a 
instabilidade no desenvolvimento de estruturas 
bilaterais e para indicar o nível de estresse a que o 
indivíduo e/ou o ecossistema está submetido 
(PARSONS, 1990). 

Rapanea ferruginea (Ruiz et. Pav) Mez. 
(Myrsinaceae), conhecida popularmente como 
Pororoca, é uma espécie pioneira ocorrente em todo 
o país e em quase todas as formações vegetais 
(LORENZI, 2000), sendo uma espécie com 
potencial para reflorestamento de áreas degradadas 
visto sua ocorrência em ambientes antropofizados, 
como demonstrado por Kalesnik e Aceñolaza (2008). 
Espécies pioneiras podem ser as mais expostas aos 
sucessivos aumentos da radiação UV sobre a 
superfície terrestre, já que geralmente se encontram 
em locais com alta irradiância, como nas bordas das 
matas e/ou clareiras. 

Diante do exposto, este trabalho objetivou 
investigar os efeitos da radiação UV-C sobre o 
desenvolvimento das folhas de R. ferruginea, visando 
contribuir para o conhecimento no que concerne às 
respostas dos organismos vegetais à UV, visto os 
aumentos sucessivos dessa radiação sobre a 
superfície terrestre.  

Material e métoMaterial e métoMaterial e métoMaterial e métodosdosdosdos    

Sementes de Rapanea ferruginea (Ruiz et. Pav) 
Mez. (Myrsinaceae) foram coletadas em fragmentos 
florestais situados na fazenda Santo Antônio  
S 21°21’11,6’’ e W 0,54°55’22,6’’, Dourados, Estado 
de Mato Grosso do Sul, e posteriormente colocadas 
para germinar em sacos de polietileno (10 x 15 cm) 
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contendo substrato agrícola Plantimax. O 
experimento foi mantido em viveiro com cobertura 
sombrite 50%, irrigação diária e umidade relativa do 
ar em média de 60%. 

Aos seis meses de idade, foram selecionados 30 
indivíduos e foram identificadas morfometricamente 
as folhas já diferenciadas do 3º, 4º, 6º, 8º e 9º nó (no 
sentido acrópeto), consideradas como controle e 
denominadas Folhas Pré-Irradiação (FPI). 
Posteriormente, esses 30 indivíduos foram divididos 
em três lotes de dez plantas cada, nos quais se 
efetuou uma marcação com uma linha tipo barbante 
logo abaixo do meristema apical (Figura 1). Tais 
indivíduos foram submetidos, em uma única 
exposição, a três tratamentos de ultravioleta-C, em 
Câmara de Fluxo Laminar, dos quais foram obtidas 
as Folhas Irradiadas (FI), respectivamente, por 30 
(FI30), 60 (FI60) ou 120 (FI120) min. seguidos. 
Logo após a exposição à radiação UV-C, as plantas 
foram transferidas para o viveiro, onde 
permaneceram por mais 30 dias, para, enfim, serem 
realizadas as análises. 

 

 
Figura 1. Linha colocada próximo ao meristema apical dos 
indivíduos de Rapanea ferruginea determinando o ponto zero (P0) e 
evidenciando o estádio de desenvolvimento em que as plantas 
foram expostas à radiação UV-C. Seta indica a primeira folha a 
diferenciar-se após a submissão à radiação ultravioleta-C. 

As plantas foram mantidas a 8 cm da lâmpada 
germicida (UV-C – 254 nm) (HUA NING; 30 W; 
240 V), sob taxa de fluência com cerca de 12,6 W m-2, 
determinada com auxílio de um radiômetro (Black 
Ray®, J-225, UVP Inc., Upland, CA USA). 

Denominou-se, para fins didáticos, o ponto em 
que o barbante foi colocado como ponto zero (P0). 
Dessa forma, as folhas que se diferenciaram acima 
deste ponto receberam classificação crescente (F1, 
F2, ..., Fn) conforme inserção no caule, sendo F1 a 

primeira folha disposta no caule após o P0 e assim 
sucessivamente (Figura 1), com o intuito de 
comparar a morfologia e a anatomia das FPI com as 
FI. As FPI foram comparadas morfometricamente 
com as F1 e com a média das F3, F4 e F5 (F3-5), 
com o objetivo de verificar o efeito da incidência 
direta da UV-C sobre as folhas jovens (F1), uma vez 
que as folhas F3, F4 e F5 não receberam incidência 
direta da radiação UV-C.  

Foram determinadas as médias do comprimento 
(CML) e da largura máxima (LML) do limbo da FPI e 
da FI em folhas maduras, totalmente expandidas, sem 
sintomas aparentes de deficiência nutricional e/ou 
danos causados por herbivoria ou patógenos, 
submetendo os valores à Análise de Variância e 
comparando-os pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Em cada folha do lote-controle e dos tratamentos, 
foram determinados três pontos (A, B, e C) ao longo da 
nervura central. Em cada ponto, foram medidas duas 
distâncias: da nervura central da folha até a borda do 
lado direito (A’, B’ e C’) e da nervura central da mesma 
folha até a borda do lado esquerdo (A, B e C) (Figura 
2), sendo cada medida uma unidade amostral a ser 
comparada entre a FPI e a FI, seguindo a mesma 
metodologia estatística supracitada.  

 

 
Figura 2. Folha hipotética de Rapanea ferruginea demonstrando as 
unidades amostrais das análises morfométricas. 

Após a obtenção do CML das FPI, foi 
determinado que o ponto A e o ponto C seriam 
medidos, respectivamente, a 2 cm da base e do ápice 
da folha. O ponto B foi medido sempre na metade 
do CML de cada folha (CML/2) (Figura 2), sendo a 
soma dos valores B + B’ a expressão da LML de 
cada folha. Determinou-se também o percentual de 
redução (R) dos valores médios de LML e CML em 
relação às folhas-controle, pela equação: 

2 cm 

2 cm 

C
M

L
/2
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( ) 100

CMLC ou LMC
CMLT ou LMT

1R ×







−= (1) 

 
em que: 

 LMT e CMLT correspondem às análises de 
LML e CML dos lotes tratamentos e LMC e CMLC 
do lote-controle.  

Para analisar os possíveis desvios de simetria 
(ds) entre os valores médios dos lados E e D da FPI 
e da FI (F1), os dados foram submetidos ao teste de 
normalidade Kolmogorov-Smirnov, sendo LOG 
transformados quando pelo menos um dos 
tratamentos demonstrou p > 0,05. Em adição, 
aplicou-se Teste-t pareado em cada par de unidade 
amostral (A – A’; B – B’ e C – C’) para verificar a 
ocorrência de assimetria direcional entre os lados 
da folha (SOUZA et al., 2004). Posteriormente, 
foram utilizadas as metodologias propostas por 
Nagamitsu et al. (2004), em que o ds é resultado do 
módulo da diferença sobre a soma dos lados E e D 
da folha (ds = (|X – X’|)/(X + X’), e por Cowart e 
Graham (1999), em que os dados são LOG 
transformados e normalizados usando Box-Cox 
transformação (ds = (|ds| + 0,00005)0,33) 
(SOUZA et al., 2004). 

Os estudos anatômicos foram feitos em FPI e FI 
(F1 e F5), fixadas em FAA 70% (JOHANSEN, 
1940), emblocadas em parafina, e foram realizados 
cortes transversais com 5 µm de espessura usando 
micrótomo rotativo manual (Microm HM 325). As 
secções transversais foram coradas com azul de Astra 
e fucsina básica e montadas em Entelam. As 
fotomicrografias foram obtidas por fotomicroscópio 
(AXIOSKOP 40) com máquina digital (Canon 
DSC) acoplada. As análises dos caracteres 
anatômicos foram realizadas na porção mediana da 
FPI e da F1 dos lotes FI, sendo caracterizada a 
espessura dos parênquimas paliçádico e lacunoso, 
bem como do mesofilo foliar.  

Resultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussão    

As respostas morfoanatômicas das folhas de 
Rapanea ferruginea (Ruiz et. Pav) Mez. (Myrsinaceae) 
foram mais evidentes quanto maior o tempo de 
exposição à radiação UV-C. Morfologicamente, as 
FI60 e FI120 apresentaram deformações no limbo, 
como bordos ondulados e nervuras descontinuadas 
pela interrupção do crescimento foliar (Figura 3), 
resultados semelhantes aos encontrados por Boeger 
e Poulson (2006) em Arabidopsis thaliana submetidas 
à UV-B. Esses autores relataram que o dobramento 
dos bordos encontrado em folhas de A. thaliana sob 
UV-B pode ser um mecanismo fotoprotetor das folhas 

para minimizar os efeitos deletérios da radiação 
ultravioleta.  

 

 
Figura 3. Folhas de Rapanea ferruginea submetidas à radiação ultravioleta-
C. A. Folha F5 irradiada por 120 min., com forma idêntica às folhas pré-
irradiação. B e C. Foram, geralmente, encontradas para as folhas F1 
irradiadas por 30, 60 ou 120 min. Barra = 2 cm. 

O mesofilo das folhas de R. ferruginea foi 
identificado como dorsiventral, pois apresentam o 
parênquima paliçadico (PP) voltado para a face 
adaxial e o lacunoso (PL) para a abaxial (Figura 4). 
No que diz respeito à anatomia, em linhas gerais, foi 
verificada gradativa redução e encurtamento do 
mesofilo, da espessura média do PP e do PL (Tabela 
1), sendo o tratamento FI120 aquele com as 
menores médias para todos os parâmetros avaliados. 

 

 
Figura 4. Secções transversais em folhas de Rapanea ferruginea em 
diferentes condições de luz. A. Folha pré-irradiação. B - C - D. Folhas 
(F1) irradiadas, respectivamente, por 30, 60 ou 120 min. E - F. 
Comparação anatômica entre as F1 e F5 diferenciadas após 120 min. de 
radiação ultravioleta-C. (Ead – Epiderme adaxial, Eab – Epiderme 
abaxial, Ei – Espaço intercelular, PP – Parênquima Paliçadico, PL – 
Parênquima Lacunoso). Barras = 50  µm. 
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Tabela 1. Valores médios e desvio-padrão da espessura dos 
caracteres anatômicos (mm) das folhas de Rapanea ferruginea 
(Myrcinaceae) submetidas a 0 (FPI), 30 (FI30), 60 (FI60) ou 120 
(FI120) min seguidos de radiação UV-C. Os valores das FI 
referem-se às médias das F1 (PP – Parênquima paliçádico; PL - 
Parênquima lacunoso). n = 10. 

 Mesofilo PP PL 
FPI 0,325a ± 0.016 0,089a ± 0.010 0,186a ± 0.015 
FI30 0,306a ± 0.036 0,069b ± 0.011 0,194a ± 0.022 
FI60 0,282b ± 0.008 0,051c ± 0.013 0,198a ± 0.030 
FI120 0,235c ± 0.025 0,031d ± 0.006 0,158b ± 0.030 
Valores seguidos de mesma letra, em coluna, não diferem significativamente pelo teste 
de Tukey (p < 0,05). 

Kakani et al. (2003) também relataram redução 
na espessura do PP quando plântulas de Gossypium 
hirsutum foram submetidas à UV-B; trata-se de uma 
resposta que, provavelmente, contribui para redução 
da atividade fotossintética da planta, pela 
especialidade deste tecido, sendo uma resposta 
comum quando plantas são submetidas a doses de 
UV (CALDWELL et al., 1998). 

As reduções na espessura do mesofilo e do PP 
sugerem ser fotodanos causados pelo excesso de 
energia irradiada. A redução na espessura do 
mesofilo normalmente está associada a baixos 
fluxos de radiação fotossinteticamente ativa 
(RFA), sendo uma resposta frequentemente 
encontrada em folhas de sombra, em que 
reduções e modificações na arquitetura foliar estão 
associadas à aclimatação morfoanatômica ao 
microclima de luz a que estão submetidas no 
ambiente. É possível, no entanto, que as respostas 
morfoanatômicas ao alto nível energético da 
radiação UV encontradas neste estudo sejam 
simplesmente um distúrbio morfofisiológico no 
processo de diferenciação dos tecidos foliares em 
resposta ao estresse, sem qualquer papel 
adaptativo, sendo, assim, uma mera coincidência 
em relação à estrutura anatômica de folhas de 
sombra. 

Durante a passagem da RFA pelo interior da 
folha, sua intensidade declina exponencialmente à 
medida que atravessa as sucessivas camadas de 
células (TERASHIMA; SAEKI, 1985). Dessa 
forma, em folhas dorsiventrais, como as de  
R. ferruginea, o PP recebe e absorve grande 
quantidade de luz (RFA). Esse padrão de absorção 
de luz pelo PP possivelmente ocorre também 
quando folhas são expostas à radiação UV. Assim, 
o alto nível energético dos fótons da radiação UV 
pode fotoinibir a diferenciação das células do PP, 
resultando em um tecido menos espesso. 

A anatomia da folha é altamente especializada 
para a absorção da luz, e as propriedades morfo-
estruturais contrastantes entre PP e PL resultam 
numa absorção de luz mais uniforme pela folha 

(TERASHIMA; HIKOSAKA, 1995; TAIZ; 
ZEIGER, 2006). Segundo esses autores, a 
arquitetura das células do PL, com células de formas 
irregulares e muitos espaços intercelulares entre elas, 
aumenta o grau de dispersão da luz, elevando a 
probabilidade da luz de ser absorvida pelas diferentes 
células do PL. Desse modo, os desvios nos atributos 
arquitetônicos dos espaços intercelulares do PL 
encontrados nas folhas de R. ferruginea, 
principalmente nas FI120 (Figura 4E), podem 
interferir no processo de dispersão e absorção da luz 
no interior da folha e, assim, prejudicar o processo 
de transformação de energia luminosa em química, 
fundamental ao crescimento e desenvolvimento da 
planta.  

Dentro de cada tratamento, os danos sobre a 
morfoanatomia das folhas foram mais evidentes nas 
F1 (Figuras 3 e 4E-F). Esses resultados podem estar 
associados a uma resposta morfogenética da espécie, 
na qual a radiação UV-C afeta principalmente os 
tecidos que estão em processo de diferenciação 
celular, fato observado nas folhas jovens, uma vez 
que a susceptibilidade fotoquímica dos ácidos 
nucleicos pode ser manifestada quando sistemas 
biológicos são expostos, principalmente, à radiação 
UV-C, pois esta faixa do espectro (254 nm) é 
eficientemente absorvida pelos ácidos nucleicos 
(CALDWELL et al., 1998).  

As F5, independentemente do tratamento, não 
apresentaram danos morfológicos, porém 
demonstraram danos à estrutura anatômica dos 
tecidos foliares, sobretudo ao PP (Figura 4F), 
sugerindo que pode ocorrer certa plasticidade entre 
esses dois níveis escalares da folha, uma vez que os 
níveis macroscópicos (morfológicos) permaneceram 
mais estáveis que os microscópicos (anatômicos). 
Esses resultados ressaltam a importância de 
observações multiescalares para a determinação de 
respostas de plantas ao estresse, porquanto efeitos 
nocivos ao desenvolvimento vegetal podem não ser 
identificados quando se utiliza apenas uma escala de 
observação.  

Souza e Manzatto (2000) ressaltam que o 
efeito de uma dada perturbação pode ou não ser 
detectado, depende da escala de observação 
utilizada. Para os autores, a maior constância dos 
níveis mais altos da hierarquia de sistemas 
biológicos provavelmente impede perturbações 
nos níveis mais baixos, contribuindo para maior 
estabilidade da planta inteira. Nesse contexto, a 
maior plasticidade dos níveis morfológicos 
provavelmente minimizou maiores danos 
anatômicos das F5, sendo uma importante 
resposta para a aclimatação de espécies vegetais 
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frente aos sucessivos aumentos da incidência de 
radiação UV sobre a superfície terrestre.  

Com exceção do ponto C, os lados E e D das FI 
foram reduzidos significativamente (p < 0,05) 
(Tabela 2). No ponto A, as FI120 foram as mais 
afetadas pela UV-C, sendo significativamente 
diferentes das FPI e das demais FI. A redução da 
expansão da folha também é resposta muito comum 
quando organismos vegetais são submetidos à 
radiação UV-C (CALDWELL et al., 1998). 

Tabela 2. Valores médios e desvio-padrão nos pontos amostrais 
do lado esquerdo (A, B e C) e do direito (A’, B’ e C’) das folhas 
de Rapanea ferruginea irradiadas por 0 (FPI), 30 (FI30), 60 (FI60) 
ou 120 (FI120) min seguidos em radiação UV-C. Os valores das 
FI referem-se às médias de todas as folhas diferenciadas após o 
PO. n = 60 (FPI), n = 30 (FI). 

 A B C A’ B’ C’ 
FPI 1,16a ± 0,24 2,27a ± 0,44 1,41ab ± 0,26 1,19a ± 0,25 2,31a ± 0,43 1,39a ± 0,22 
FI30 1,01b ± 0,19 2,01b ± 0,38 1,55a ± 0,28 0,96b ± 0,20 1,96b ± 0,42 1,44a ± 0,24 
FI60 1,01b ± 0,24 1,99b ± 0,45 1,47ab ± 0,28 1,11b ± 0,23 2,09b ± 0,43 1,46a ± 0,31 
FI120 0,87c ± 0,20 2,00b ± 0,34 1,49b ± 0,35 0,87c ± 0,15 1,98b ± 0,41 1,43a ± 0,27 
Valores seguidos de mesma letra, em coluna, não diferem significativamente pelo teste 
de Tukey (p < 0,05). 

As F1 dos três lotes-tratamento foram 
reduzidas significativamente em CML e LML em 
relação às FPI, demonstrando os maiores 
percentuais de redução (Tabela 3). Em 
contrapartida, as F3-5 não diferiram das FPI em 
ambas as variáveis, exceto as irradiadas por 30 
min. Esses resultados demonstram o efeito da 
incidência direta da radiação UV-C sobre a 
diferenciação foliar (fato observado nas F1), e a 
UV-C parece diminuir a área foliar pela redução 
do comprimento e largura do limbo. 

Tabela 3. Efeito da radiação ultravioleta sobre os valores médios 
e o erro-padrão da largura máxima (LML) e do comprimento 
médio do limbo (CML) das folhas pré-irradiação (FPI), das 
primeiras folhas (F1) e da média entre a terceira e a quinta (F3-5) 
folha diferenciadas após a irradiação UV-C. R – Percentual de 
redução dos valores médios de LML e CML em relação às folhas-
controle. n = 60 (FPI), n = 10 (FI F1), n = 20 (FI F3-5). 

  CML R (%) LML R (%) 
FPI  11,32 ± 0,14a - 4,58 ± 0,06a - 
FI30 F1 8,57 ± 0,55bc 24 % 3,71 ± 0,23b 19 % 
 F3-5  10,41 ± 0.37ab 8 % 3,98 ± 0,15b 13 % 
FI60 F1  7,67 ± 0,54c 32 % 3,59 ± 0,25b 22 % 
 F3-5  11,34 ± 0,40a - 4,24 ± 0,16a 8 % 
FI120 F1  9,14 ± 0,55bc 17 % 3,69 ± 0,25b 20 % 
 F3-5  11,45 ± 0,36a - 4,15 ± 0,14a 9 % 
Valores seguidos de mesma letra, em coluna, não diferem significativamente entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Os desvios de simetria foram mais evidentes 
nas FI, embora diferença estatística tenha ocorrido 
apenas no ponto B das FI60, seguindo a 
metodologia proposta por Nagamitsu et al. (2004) 
(Figura 5). Esses resultados, acoplados ao Teste-t 
pareado realizado em cada par de unidade 

amostral (A – A’; B – B’ e C – C’) dentro de cada 
tratamento (dados não-apresentados), demonstraram 
variações na simetria das folhas de R. ferruginea em 
estresse pela incidência de UV-C e caracterizaram 
uma assimetria não-direcional, ou seja, flutuante. 

No que concerne às diferentes metodologias 
utilizadas neste estudo para determinar os possíveis 
desvios de simetria (ds), a proposta por Cowart e 
Graham (1999), embora tenha sido menos sensível 
que a de Nagamitsu et al. (2004), parece ser mais 
precisa, uma vez que a transformação dos dados (ver 
Material e métodos) pode remover erros 
relacionados a diferenças de tamanho entre as folhas 
(SOUZA et al., 2004), dando maior homogeneidade 
aos dados, fato observado nos menores valores de 
erro-padrão (Figura 5).  
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Figura 5. Efeito da radiação ultravioleta sobre os valores médios e 
erro-padrão dos desvios de simetria (ds) nos pontos B (dsB) e C 
(dsC) das folhas pré-irradiação (FPI) e F1 irradiadas por 30 
(FI30), 60 (FI60) ou 120 (FI120) min. seguidos, de acordo com as 
metodologias propostas por Cowart e Graham (1999) e 
Nagamitsu et al. (2004). *Diferente significativamente das FPI 
pelo Teste de Tukey (p < 0,05). 

Tais variações na simetria das folhas podem ser a 
fonte de origem da instabilidade no desenvolvimento 
(MØLLER; SWADDLER, 1997), requerendo dos 
indivíduos de R. ferruginea respostas plásticas 
(fenotípicas) ao estresse pela luz ultravioleta, uma vez 
que o aumento da assimetria pode distanciar os 
indivíduos do fenótipo ideal da espécie e pode, assim, 
desestabilizar o desenvolvimento de indivíduos da 
espécie. Segundo Rasmuson (2002), numa população, 
o fenótipo ideal é promovido por mecanismos de 
defesa que mantêm as variações inter e intra-indivíduos 
baixas, e fugir do fenótipo ideal é fugir das condições 
ótimas para a vida. 

A plasticidade fenotípica é a forma pela qual os 
indivíduos respondem às mudanças ambientais, isto 
é, é a capacidade que alguns indivíduos possuem de 
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alterar suas características externas (fenótipo) sem 
que mudanças genotípicas sejam necessárias 
(RICKLEFS, 1996; SCHEINER; BERRIGAN, 
1998). Nesse sentido, os desvios de simetria dos 
órgãos com estrutura bilateral ocorrem quando os 
indivíduos são incapazes de exibir respostas plásticas 
aos distúrbios, genéticos ou ambientais, ocorridos 
durante o desenvolvimento (MØLLER; 
SWADDLER, 1997).  

Cabe ressaltar que alterações ambientais não-
letais são importantes para gerar variabilidade 
genética e promover adaptações biológicas. Assim, 
respostas plásticas ao estresse podem ter grande 
importância evolutiva, visto que as respostas ao 
estresse podem tornar-se permanentes dentro do 
grupo e estão sujeitas à evolução pela seleção natural 
(RICKLEFS, 1996; LARCHER, 2004).  

Analisando conjuntamente os resultados de simetria 
e morfoanatomia, percebe-se que, mesmo ocorrendo 
certa plasticidade entre as escalas morfológica e 
anatômica da folha, foram observadas alterações 
morfométricas na estrutura desta, demonstrando que a 
análise de simetria foliar é uma ferramenta sensível para 
detectar respostas de plantas ao estresse. 

Por fim, os resultados deste trabalho ressaltam a 
importância de investigações científicas que analisam 
os possíveis efeitos da radiação UV sobre os 
organismos, pois demonstram ser um fator de 
estresse aos sistemas biológicos, sendo as folhas de 
R. ferruginea sensíveis à incidência dessa radiação. 
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