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com todo meu Amor e sempre.

“O Mundo de Deus é grande
Cabe numa mão fechada
O pouco com Deus é muito
O muito sem Deus é nada...”

UMA VEZ
“Uma vez, perguntei a Seu Pastinha
O que era a capoeira
E ele, mestre velho respeitado,
Ficou um tempo calado,
Revirando a sua alma
Depois respondeu com calma,
Em forma de ladainha:
A capoeira
É um jogo, é um brinquedo,
É se respeitar o medo,
É dosar bem a coragem
É uma luta,
É manha de mandingueiro,
É o vento no veleiro,
Um lamento na senzala
É um berimbau bem tocado,
É um corpo arrepiado,
Um sorriso de menininho
A capoeira
É o vôo de um passarinho,
O bote da cobra coral...
Sentir na boca
Todo o gosto do perigo,
É sorrir para o inimigo
E apertar a sua mão
A capoeeeeeeira
É o grito de Zumbi
Ecoando no quilombo,
É se levantar do tombo
Antes de chegar ao chão
É o ódio,
É a esperança que nasce,
Um tapa sutil na face
Que foi arder no coração
Enfim,
É aceitar o desafio
Com vontade de lutar
A capoeira
É um barco pequenino
Solto nas ondas do mar...
(Mestre Tony Vargas)
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“the living together of differently named organisms...”
... independent on the outcome of the interaction.”
“symbiosis”
by De Bary, its original definition.

“....Jack Harley would have said, “it does not matter how
you define [a mycorrhiza], what matters is how it functions
at cellular, whole plant and ecosystem levels”, ...

"É sempre melhor ser otimista do que ser pessimista. Até que tudo dê errado, o otimista sofreu menos"
Armando Nogueira

Doce ou etílico, o mel da cana brota sem abelhas (autor desconhecido)

“A literatura e a arte de modo geral é uma forma precária,
mas ainda assim poderosa de afirmar a imortalidade”
(Ariano Suassuna)

A ciência se imortaliza através de obras literárias, é a arte do saber, e a biologia a arte da vida!
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RESUMO
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(Saccharum spp.) durante a simbiose com micorrizas arbusculares. 2007. 187 F. Tese (Doutorado) –
Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2007.

As plantas apresentam diversas adaptações fisiológicas à baixa disponibilidade de fósforo (Pi) do solo.
Este trabalho discute os custos fisiológicos e energéticos associados com essas estratégias, focado nas
respostas da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) à disponibilidade de Pi durante a simbiose com
micorrizas arbusculares (Glomus clarum). Esses custos são importantes componentes para a
adaptação a solos com baixo Pi, afetando a aquisição e conteúdo de fósforo; o crescimento e
concentração de açúcares em tecidos vegetais. Plantas de cana-de-açúcar foram cultivadas em vasos
com ou sem micorrizas (Glomus clarum), e sob a disponibilidade de baixo (20 mg kg-1) ou alto (202
mg kg-1) fósforo. Raízes e parte-aérea foram coletadas para as análises após 14, 30, 44 e 58 dias pósinoculação (dpi) com Glomus clarum . A condição de BP causou a deficiência de Pi nas plantas,
micorrízicas ou não. As plantas sob AP continham um teor foliar de Pi adequado, e partir dos 44 dpi
acumularam pelo menos 6 vezes mais Pi parte-aérea, do que as cultivadas sob BP, efeito mais
evidente nas micorrízicas. A eficiência de absorção, indicada pelo acúmulo de Pi na parte-aérea a uma
dada biomassa da raiz, foi igual para todos os tratamentos, sugerindo que as eficiências radicular e
micorrízica da absorção de Pi foram similares, independentemente da doses de Pi. A disponibilidade de
fósforo não afetou a biomassa total das plantas, sendo as cultivadas sob BP mais eficientes na
utilização deste nutriente. Por outro lado, as plantas micorrízicas suplementadas com BP apresentaram
maior crescimento da raiz e redução na parte-aérea, resultando no aumento da proporção raiz:parteaérea. Aos 58 dpi, a glicose, frutose e sacarose presente nas folhas de plantas micorrízicas foi 3,8, 2,3
e 2,4 vezes respectivamente mais concentrada do que nas não micorrízicas. Esses resultados sugerem
que, nestas condições experimentais, o estabelecimento da simbiose não foi uma associação
mutualística típica, afetando o perfil de crescimento e a alometria da cana cultivada com BP. As
concentrações de fotoassimilados na folhas de planta micorrízicas indicam que houve aumentos nas
taxas fotossintéticas, mas isso não resultou no maior crescimento do macrosimbionte. A tecnologia de
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