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RESUMO – Características Foliares de Espécies Arbóreas e Sucessão Ecológica em uma
Floresta Tropical Seca.
FACCION, Gabriela. Ms. Ciências Biológicas. Universidade Estadual de Montes Claros. Junho,
2011. Orientador: Dr. Mário Marcos Espírito Santo.
A identificação de grupos funcionais de plantas presentes ao longo da sucessão a partir de
características foliares quantitativas ou qualitativas é fundamental para compreender o processo
de regeneração natural em Florestas Tropicais Secas (FTSs). O estudo foi realizado no Parque
Estadual da Mata Seca, em Manga-MG, em fragmentos de floresta em três estágios sucessionais:
inicial, intermediário e tardio. Em cada estágio, foram marcadas três parcelas nas quais as cinco
espécies arbóreas mais representativas foram selecionadas. Nestas espécies, as seguintes
características foram avaliadas ao longo da estação chuvosa de 2009-2010: morfologia da lâmina
foliar, área foliar específica, conteúdo de polifenóis, conteúdo de clorofilas a, b e total e dinâmica
foliar. A produção de folhas ocorreu no início da estação chuvosa (Novembro) e a queda foliar
iniciou logo após as folhas serem produzidas, continuando até a estação seca (Junho). Dos
indivíduos amostrados, 20% apresentaram produção de folhas novas após as chuvas.
Contraditoriamente à literatura, não houve diferença estatística entre as dinâmicas foliares dos
três estágios sucessionais. A maior semelhança fenológica entre as espécies do estágio tardio é
resultado do processo de filtragem ambiental. Características similares da lâmina foliar entre
espécies relacionaram-se com a predominância das famílias Fabaceae e Bignoniaceae. O
conteúdo de polifenóis diminuiu ao longo do gradiente sucessional, sugerindo que seus níveis em
FTSs sejam influenciados pelas condições de radiação solar. Alto conteúdo de clorofila em
espécies de estágios inicial e tardio estaria relacionado a uma maior disponibilidade de nutrientes
no solo. Houve formação de grupos de espécies com parentesco filogenético, indicando que além
da similaridade florística, outros fatores como a disponibilidade de nutrientes no solo pode estar
influenciando a similaridade funcional vegetal nesta FTS. O estudo também ajudou a preencher
lacunas no conhecimento sobre regeneração natural em áreas tropicais.
Palavras Chave: floresta tropical seca, grupos funcionais, sucessão secundária, dinâmica foliar,
polifenol, clorofila.
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ABSTRACT – Leaf Traits of Trees Species and Ecological Succession in a Tropical Dry Forest.
FACCION, Gabriela. Ms. Ciências Biológicas. Universidade Estadual de Montes Claros. Junho,
2011. Orientador: Dr. Mário Marcos Espírito Santo.
The identification of functional groups of plants existing over the succession from quantitative or
qualitative leaf traits is essential to understand the process of natural regeneration in Tropical Dry
Forests (TDFs). The study was conducted at Parque Estadual Mata Seca, in Manga-MG, in forest
fragments in three successional stages: initial, intermediate and late. At each stage, three plots
were marked in which the five most representative tree species were selected. In these species,
the following leaf traits were evaluated during the rainy season of 2009-2010: leaf blade
morphology, specific leaf area, polyphenol content, chlorophyll a, b and total content and leaf
life span. The production of leaves occurred at the beginning of the rainy season (November) and
leaf fall began soon after the leaves were produced, continuing until the dry season (June). Of the
individuals sampled, 20% showed leaf regrowth after rain. Unlike literature, there was no
statistical difference between leaf dynamics of three successional stages. Most phenological
similarity among species of late stage is due to the process of environmental filtering. Similar
traits of leaf blade between species were related to the predominance of the families Fabaceae
and Bignoniaceae. The polyphenol content decreased along the successional gradient, suggesting
that their levels in TDFs are influenced by solar radiation conditions. High chlorophyll content in
early and late species is probably related to greater availability of nutrients in the soil. Groups of
species with phylogenetic relatedness were formed, indicating that in addition to the floristic
similarity, other factors such as availability of soil nutrients may be influencing plant functional
similarity in this TDF. The study also helped fill gaps in knowledge about natural regeneration in
tropical areas.
Key Words: tropical dry forest, functional groups, secondary succession, leaf life span,
polyphenol, chlorophyll.
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1. INTRODUÇÃO
O funcionamento de um ecossistema é determinado pela interação entre os componentes
bióticos e abióticos (condições, recursos e espécies), pois eles influenciam a composição de
comunidades existentes (Ricklefs 1996; Quesada et al. 2009), conferindo estabilidade através de
resistência e resiliência (Wardle et al. 2000). A ocorrência de distúrbios naturais e antrópicos e a
perda de diversidade podem causar profundos impactos na auto-regulação ecossistêmica, pois
alteram sua composição e estrutura florística (Quesada et al. 2009). Entretanto, estes eventos são
muitas vezes reversíveis e os ecossistemas podem se regenerar através da sucessão ecológica. A
sucessão secundária é um processo estocástico e contínuo de colonização e extinção de
populações de espécies após um distúrbio, podendo durar décadas ou até centenas de anos
(Lebrija-Trejos et al. 2010). Estudos sobre mudanças na composição de comunidades vegetais
têm demonstrado um aumento na riqueza e na diversidade de espécies arbóreas ao longo da
sucessão, relacionado a condições locais de disponibilidade de luz e nutrientes no solo
(Guariguata, Ostertag 2001; Kalácska et al. 2005; Ruiz et al. 2005; Madeira et al. 2009).
Uma etapa fundamental para compreender o processo de regeneração natural em
ambientes florestais, após o uso antrópico, é a comparação das comunidades vegetais e dos
processos ecológicos que ocorrem em diferentes estágios sucessionais (Espírito-Santo et al.
2006). A identificação de grupos funcionais de plantas presentes em diferentes fases da sucessão
também é essencial (Sánchez-Azofeifa et al. 2003; Alvarez-Añorve et al. 2008; Quesada et al.
2009), pois permite reduzir a diversidade a componentes que explicam os padrões ou processos
de determinado sistema (Naeem 1998). Entretanto, a maioria dos estudos sobre regeneração em
florestas tropicais foi realizada em áreas úmidas e o uso destas mesmas estratégias para Florestas
Tropicais Secas (FTSs) pode levar a sérios erros de manejo (Vieira & Scariot 2006; Lebrija1

Trejos et al. 2010). Além disso, poucos estudos procuraram compreender mudanças nas funções
de grupos de espécies vegetais nesses ecossistemas, ao invés da resposta individual de
determinadas espécies (Alvarez-Añorve et al. 2008; Quesada et al. 2009).
Dentre os caracteres fisiológicos de uma planta, importantes para a função ecossistêmica,
estão o conteúdo de polifenóis e o conteúdo de clorofila. Polifenóis são compostos ricos em
carbono, que se acumulam em vacúolos celulares (Meyer et al. 2006) e representam uma grande
classe de metabólitos secundários (Ruuhola, Yang 2006). Os polifenóis, além de serem
indicadores da disponibilidade de nitrogênio (sob baixa disponibilidade de nitrogênio, plantas
alocam o excesso de carbono para a síntese de polifenóis) (Cartelat et al. 2005), também
apresentam funções diversas, incluindo defesa induzida das plantas contra herbívoros ou
patógenos e proteção da epiderme foliar contra radiação ultravioleta (Meyer et al. 2006; Ruuhola,
Yang 2006). A maioria dos modelos sucessionais prediz que espécies de plantas pioneiras, ao
contrário de espécies tardias, investem menos recursos em compostos secundários de defesa, já
que é relativamente fácil substituir folhas perdidas que tiveram baixo custo de produção (Poorter
et al. 2004). Entretanto, outra predição seria mais adequada ao se abordar conteúdo de polifenóis
ao longo do gradiente sucessional em FTS, devido à alta radiação solar incidente nestes
ecossistemas. A alta radiação, incidente principalmente em área em início de sucessão, induz a
síntese de compostos fenólicos (Kolb et al. 2001; Meyer et al. 2006), proporcionando altos
valores em folhas de sol em relação a folhas de sombra (Di Stefano et al. 2007; Agati et al. 2008).
As clorofilas a e b, junto com os carotenóides em menor escala, são pigmentos
fotossintéticos essenciais. Seus conteúdos fornecem informações valiosas sobre o estado
fisiológico das plantas, tais como potencial fotossintético, produção primária e estimativa indireta
do status de nutrientes, pois a maior parte do nitrogênio foliar concentra-se nas clorofilas
(Richardson et al. 2002; Gitelson et al. 2003). Há uma vasta literatura demonstrando valores mais
2

altos de clorofila, especialmente para a clorofila b, em folhas de sombra em relação a folhas de
sol (Alvarenga et al. 2003; Dias et al. 2007; Morais et al. 2007), o que seria uma estratégia
fisiológica para aumentar a eficiência de captura de luz (Gonçalves et al. 2001). Além disso, na
presença de luz intensa, a taxa de degradação da clorofila (principalmente da clorofila a) por
foto-oxidação é maior do que sua taxa de síntese (Kramer, Kozlowski 1979). Assim, quantificar
os conteúdos de clorofila a, b e total de espécies arbóreas em diferentes estágios sucessionais
fornece informação importante sobre as relações entre a planta e seu ambiente.
Outro fator importante para a compreensão dos processos ecológicos ao longo da
sucessão é a dinâmica foliar. O tempo de vida foliar é um caráter funcional envolvido em um
“trade-off” fundamental entre uma rápida produção de biomassa e uma eficiente conservação de
nutrientes, que tem implicações substanciais para o funcionamento da planta na escala foliar, de
indivíduo e do próprio ecossistema (Chabot, Hicks 1982; Coley 1988; Reich et al. 1992). Estudos
conduzidos em gradientes sucessionais, de ambientes tropicais e temperados, demonstraram que
as espécies que se desenvolvem imediatamente depois de uma perturbação usualmente exibem
intervalos de vida foliar mais curtos que as espécies que aparecem mais tarde na sequência
sucessional (Bazzaz 1996; Hegarty 1990; Navas et al. 2003; Reich et al. 2004). Isso porque as
espécies pioneiras se estabelecem em ambientes ricos em recursos e apresentam altas taxas de
crescimento, enquanto que as espécies tardias estabelecem em ambientes com poucos recursos e
precisam compensar os gastos iniciais de construção de folhas, protegendo-as e mantendo-as por
mais tempo (Coley et al. 1985; Guariguata, Ostertag 2001; Poorter et al. 2004).
Normalmente, algumas características morfológicas estão relacionadas à dinâmica foliar,
como a esclerofilia (dureza foliar). A esclerofilia é devida à abundância de substâncias como
fibras, esclereídes (Bussotti et al. 1997; Salleo, Nardini 2000), celulose e sílica (Howe, Westley
1988) presentes na lâmina foliar. É uma característica vantajosa para a planta, pois permite a ela
3

reduzir a perda de água e se proteger contra o excesso de luz e a ação de herbívoros (Boeger e
Wisniewski 2003). A área foliar específica (AFE: área foliar por peso seco) é uma medida
inversa de esclerofilia (Boerger e Wisniewski 2003; Gonçalves-Alvim et al. 2006). Ela
usualmente declina com o aumento do tempo de vida da folha ao longo da sucessão (Reich et al.
1997; Diemer 1998; Wright, Westoby 2002) e constitui uma característica importante para o
crescimento de espécies pioneiras, pois as permite implantar eficientemente sua área foliar com
menor custo de construção (Boerger e Wisniewski 2003; Poorter et al. 2004).
As FTSs, continuamente expostas a atividades antrópicas (Janzen 1988; Espírito-Santo et
al. 2006; Quesada et al. 2009), normalmente constituem um mosaico de formações vegetais em
diferentes estágios sucessionais (Arroyo-Mora et al. 2005), estando sob forte ameaça de
degradação e fragmentação. A perda de biodiversidade oriunda desses processos resulta na
degradação das funções ecológicas, afetando a habilidade de comunidades ecológicas de
resistirem ou se recuperarem de distúrbios e mudanças ambientais (Wardle et al. 2000). Além
disso, espécies que ocupam diferentes posições ao longo desse gradiente sucessional geralmente
diferenciam marcadamente em suas características foliares (Poorter et al. 2004). Neste sentido, as
características morfo-fisiológicas foliares oferecem um indicativo importante das diferenças
funcionais de plantas ao longo do processo de regeneração natural.
Este trabalho teve como objetivo entender as alterações na composição de espécies
arbóreas e no funcionamento das comunidades de árvores que ocorrem ao longo de um gradiente
sucessional em uma FTS no norte de Minas Gerais. Especificamente, pretendemos responder às
seguintes perguntas: i) Como diferem as características foliares morfo-fisiológicas de espécies
arbóreas que ocorrem em diferentes estágios sucessionais? ii) É possível determinar grupos
funcionais de plantas com base nestas características foliares morfo-fisiológicas?

4

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo
O estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata Seca (PEMS), criado no ano de 2000 a
partir da desapropriação de quatro fazendas, nas quais as principais atividades econômicas eram a
pecuária extensiva e as plantações de feijão, milho e tomate em dois pivôs centrais de 80 ha cada.
O parque possui uma área de 15.466,44 ha e está localizado às margens do Rio São Francisco, no
município de Manga, MG, entre as coordenadas 14°48’36” – 14°56’59” S e 43°55’12” –
44°04’12” W.
A vegetação original predominante no PEMS é a Floresta Estacional Decidual, existente
em solos planos e férteis (IEF 2000). Aproximadamente 1.525 ha do PEMS são cobertos por
pastagens abandonadas em estágio inicial de regeneração, enquanto o restante da área do parque
apresenta-se como um mosaico de florestas secas em estágios secundário e primário, além de
florestas ripárias (IEF 2000). Estas formações são tipicamente decíduas, com cerca de 90-95% de
perda de folhas na estação seca do ano (Maio-Outubro) (Pezzini et al. 2008). O clima da região é
do tipo Aw (segundo Köppen, atualizado por Peel et al. 2007), caracterizado pela existência de
uma estação seca severa durante o inverno. A temperatura média na região é de 24ºC (Antunes
1994) e a precipitação média é de 818 ± 242 mm (dados da estação meteorológica de Manga, a
aproximadamente 10 km do PEMS).
Neste estudo, foram utilizadas áreas florestais em três diferentes estágios de regeneração
natural, determinadas por Madeira e colaboradores (2009) de acordo com as características
estruturais verticais (número de estratos) e horizontais (densidade de árvores) da floresta, bem
como o tempo decorrido desde o distúrbio e o tipo de uso anterior da terra. Assim, de acordo com
o autor, o estágio inicial é composto principalmente por manchas esparsas de vegetação lenhosa,
5

arbustos e herbáceas, com um único estrato vertical formado por um dossel descontínuo de
aproximadamente 4 m de altura. Esta área foi utilizada como pastagem por pelo menos 20 anos e
abandonada em 2000, com a criação do PEMS. Ainda de acordo com o autor, o estágio
intermediário apresenta dois estratos verticais. O primeiro é composto de árvores de crescimento
rápido, com 10-12 m de altura, formando um dossel fechado, com algumas árvores emergentes de
até 15 m. O segundo estrato é composto por um sub-bosque denso, com muitas lianas e árvores
juvenis. Esta área foi utilizada como pastagem por tempo indeterminado e abandonada no final da
década de 1980. O estágio tardio também apresenta dois estratos. Neste caso, o primeiro estrato é
formado por árvores altas, formando um dossel fechado de 18-20 m de altura. O segundo estrato
é formado por um sub-bosque esparso com reduzida penetração de luz e baixa densidade de
árvores juvenis e lianas. Não há registros de corte raso nesta área por pelo menos 50 anos
(Madeira et al. 2009).

2.2. Desenho Amostral
As coletas foram realizadas em nove parcelas de 50 m x 20 m (três por estágio
sucessional) marcadas em 2006, nas quais dados fitossociológicos foram amostrados anualmente
até 2009. Estas parcelas estão localizadas ao longo de um transecto de 5 km que atravessa áreas
florestais nos três estágios sucessionais definidos acima, entre as coordenadas 14°50’-14°51’ S e
43°57’-44°00 W (Madeira et al. 2009). Com base nos dados fitossociológicos, foram
determinadas as cinco espécies de plantas de maior Valor de Importância (VI) e com Diâmetro a
Altura do Peito (DAP) ≥ 5 cm em cada parcela. O VI expressa, numericamente, a importância de
uma determinada espécie em uma comunidade (no caso, estágio sucessional), sendo determinado
por meio da soma de seus valores de densidade, freqüência e dominância relativas, expressos em
porcentagem (Curtis, McIntosh 1950; Müeller-Dombois, Ellenberg 1974). Dessa forma, as
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espécies amostradas não são, necessariamente, as mesmas por parcela nem por estágio
sucessional. Para estas espécies, foram avaliados caracteres morfológicos e fisiológicos listados a
seguir para definir os grupos funcionais. Todas as medições foram realizadas no meio da estação
chuvosa (Janeiro), exceto a dinâmica foliar, que foi analisada durante toda a estação chuvosa
(Novembro-Abril) e início da estação seca (Maio-Junho) de 2009-2010, quando as plantas
apresentavam folhas.

Dinâmica Foliar
Três indivíduos arbóreos de cada uma das cinco espécies previamente determinadas foram
identificados e marcados, totalizando 15 indivíduos por parcela. Para estimar o tempo de vida das
folhas, foram aleatoriamente marcadas 10 folhas novas e totalmente expandidas em cada
indivíduo no início da estação chuvosa (Novembro/2009). Estas folhas foram monitoradas
mensalmente durante todo o período de chuvas. Em cada amostragem subseqüente, a perda de
folhas marcadas anteriormente e a produção de folhas novas em cada indivíduo foram
registradas. Em caso de produção de novas folhas no decorrer da estação chuvosa, cinco folhas
novas por indivíduo foram marcadas e monitoradas nas amostragens remanescentes. O tempo
médio de vida (em meses) das folhas por indivíduo foi determinado para as análises estatísticas.
Ainda, dados de umidade do solo foram obtidos a cada 30 minutos em cada uma das estações
meteorológicas, localizadas por estágio sucessional no PEMS. A média mensal de umidade do
solo foi determinada para as análises estatísticas.

Características Morfológicas das Folhas
Para determinar as características foliares, foram coletadas 15 folhas intactas (ausência de
qualquer tipo de dano por herbívoros) e totalmente expandidas de cada um dos 15 indivíduos
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previamente marcados por parcela. No estágio inicial, as folhas coletadas encontravam-se
expostas ao sol, enquanto nos estágios intermediário e tardio, as folhas coletadas encontravam-se
no sub-bosque. Desta forma, folhas de espécies pioneiras foram designadas folhas de sol,
enquanto que folhas de espécies intermediárias e tardias foram designadas folhas de sombra.
Das 15 folhas coletadas por indivíduo, cinco foram utilizadas para avaliar as seguintes
características morfológicas: comprimento e largura da lâmina foliar e área foliar específica.
Comprimento e largura da lâmina foliar foram medidos (cm) com o auxílio de uma régua. Para
cálculo da área foliar específica (cm2g-1), as folhas tiveram suas áreas foliares calculadas com o
auxílio do software ImageJ (Rasband 2006) e, posteriormente, foram desidratadas em estufa por
48 h a 70°C (Poorter et al. 2004) e pesadas. As outras 10 folhas coletadas em cada indivíduo
foram utilizadas para avaliar a quantidade de polifenóis, sendo que destas, cinco também foram
utilizadas para extração de clorofila (ver descrições a seguir). Nas análises estatísticas, para cada
variável, obteve-se a média por indivíduo de cada espécie.

Conteúdo de Polifenóis
Das 15 folhas coletadas de cada indivíduo para determinação das características
morfológicas, 10 folhas foram usadas para avaliação não-destrutiva de polifenóis presentes na
epiderme foliar. As medições foram realizadas em campo, com o auxílio de um fluorímetro de
excitação dupla (Dualex® Dual Excitation, protótipo CNRS-LURE, França), que se baseia no
coeficiente de extinção molar da quercetina (ε) a 375nm (Cartelat et al. 2005). Para cada folha,
foram tomadas três leituras em cada superfície (abaxial e adaxial), evitando-se as nervuras
centrais. A soma das leituras abaxial e adaxial foi dividida pelo ε (uma vez que os derivados da
quercetina constituem a principal família dos flavonóides e, portanto, o ε dos flavonóides é bem
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similar), sendo então transformada para conteúdo de polifenóis (µmol−1cm2) (Meyer et al. 2006).
Como a maioria dos polifenóis está concentrada na epiderme das folhas, esta medida pode ser
usada para estimar o conteúdo total de polifenóis foliares (Goulas et al. 2004).

Conteúdo de Clorofila
Das folhas utilizadas para quantificação de polifenóis, cinco folhas por indivíduo de cada
espécie também tiveram o conteúdo de clorofila determinado. As amostras de folhas foram
envoltas em papel laminado e guardadas em isopor com gelo até o laboratório, onde foram
congeladas a -18ºC para análises futuras. Seguindo método adaptado de Hiscox, Israelstam
(1979), cada amostra de 0,1g de tecido foliar em frações foi colocada em um tubo com
dimetilsulfóxido (DMSO, 99,9%) tampado, que foi submetido a banho-maria a 65ºC. O processo
de extração foi considerado completo quando as amostras de folhas tornaram-se visualmente
transparentes. Posteriormente, os extratos foram submetidos a análises de absorção usando-se um
espectrofotômetro (Femto 700 Plµs). Como a região do azul não pode ser usada devido à
presença de carotenóides (Mackinney 1941), a absorbância foi medida a 645 e 663nm para as
clorofilas b e a, respectivamente.
Hiscox e Israelstam (1979) encontraram os mesmos padrões de absorção para os extratos
de clorofila com DMSO e acetona, utilizando, portanto, as equações de Arnon (1949) para
calcular e quantificar os conteúdos de clorofilas a, b e total. Da mesma forma, neste estudo, o
conteúdo de clorofila foi calculado a partir destas equações e então convertido em termos de
concentração e expresso em miligrama (mg) de clorofila por grama (g) de tecido foliar.
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2.3. Análises Estatísticas
Os valores de densidade, frequência e dominância relativas de cada espécie arbórea foram
calculados por estágio sucessional (G.R. Luz, dados não publicados), para determinar as espécies
com maior Valor de Importância na comunidade: VI = DRe (%) + FRe (%) + DORe (%), onde

DRe = Densidade relativa da espécie;
FRe = Freqüência relativa da espécie;
DORe = Dominância relativa da espécie.

Os efeitos do estágio sucessional (variável explicativa) sobre todas as características
foliares (conteúdos de clorofila e polifenóis, tempo de vida da folha, área foliar específica,
comprimento, largura e espessura da lâmina foliar – variáveis resposta) das diferentes espécies de
plantas foram analisados através de modelos lineares generalizados (GLM) (Crawley 2002). Os
modelos mínimos foram ajustados e a significância avaliada por meio da omissão de variáveis
não significativas e do agrupamento de variáveis estatisticamente não significativas, através de
análises de contraste a partir do modelo completo (método backward). Os modelos ajustados
foram submetidos a análises de resíduos para avaliar a adequação do modelo de distribuição de
erros. No caso da dinâmica foliar, análises de sobrevivência com distribuição Weibull foram
utilizadas (Crawley 2002). Esta análise tem como variável-resposta o tempo definido para a
ocorrência de um evento pré-estabelecido (ponto final) (Martinussen, Scheike 2006). Nesse caso
específico, o tempo de origem é o momento da marcação de folhas nos indivíduos arbóreos e o
ponto final é o mês em que a folha caiu. Assim, examinamos a sobrevivência (tempo de vida) da
folha para cada estágio sucessional e para espécies dentro de cada estágio. Os dados mensais de
umidade do solo, por estágio sucessional, foram relacionados estatisticamente com a queda foliar,
através da Análise de Variância (ANOVA) com teste Qui-quadrado. Todas estas análises
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estatísticas e a crítica aos modelos foram realizadas através do software R (R Development Core
Team 2008).
Para a identificação de grupos funcionais, foi utilizada uma Análise de Componentes
Principais (PCA), comumente utilizada em análises de dados ecológicos (Peres-Neto et al. 2003),
incluindo teste de hipóteses de grupos funcionais (Lavorel et al. 1997). A PCA estabelece, a
partir de uma matriz de semelhança (no caso, variância-covariância), um conjunto de eixos
(componentes) perpendiculares. Cada componente corresponde a um autovetor (eixo fatorial)
dessa matriz. Assim, a partir de uma matriz de n variáveis, serão calculados n autovetores em
função da sua contribuição à variância total dos dados (Valentin 1995). O resultado é um sistema
reduzido de coordenadas (conjunto de variáveis originais), que proporcionam informações sobre
as semelhanças ecológicas das amostras e contribuem para descrever a resposta numérica das
espécies (Valentin 1995; Legendre, Legendre 1998). Nesta análise, todas as características
foliares citadas anteriormente foram incluídas como variáveis-respostas. Devido à grande
discrepância entre os valores de cada variável, suas médias por espécie em cada parcela foram
calculadas e logaritmizadas, com o intuito de obter-se a normalidade dos dados.
Para determinar se os agrupamentos resultantes eram diferentes de agrupamentos
formados ao acaso, foi empregado o pós-teste One-Way Anosim, utilizando-se a distância
Euclidiana. A Análise de Similaridades (ANOSIM) é um teste não-paramétrico multivariado para
verificar se existe diferença estatística significativa entre dois ou mais grupos de amostragem.
Uma extensão da ANOVA, o teste baseia-se na comparação entre as médias das distâncias entre
os grupos com as médias das distâncias dentro dos grupos (Clarke 1993). As análises de grupos
funcionais (PCA e One-Way Anosim) foram realizadas no software Past (Hammer et al. 2001).
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3. RESULTADOS

Durante o estudo, foram amostradas ao todo 13 diferentes espécies vegetais, pertencentes
a sete famílias botânicas, sendo Fabaceae (Leguminosae) e Bignoniaceae as famílias mais
representativas (cinco e três espécies, respectivamente). Das espécies estudadas, sete espécies
encontraram-se no estágio inicial, seis espécies no intermediário e seis espécies no tardio. Além
disso, as espécies dominantes diferiram entre os estágios sucessionais: Myracrodruon urundeuva
Fr. Allemão (32,54%) predominou no inicial, Handroanthus reticulatus Mattos (26,63%) no
intermediário e Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) Mattos (22,13%) no tardio
(Tabela 1). Entretanto, a composição de espécies nesses dois últimos estágios foi mais
semelhante: das seis espécies amostradas, apenas H. chrysotrichus foi exclusiva no estágio tardio,
o mesmo acontecendo com Spondias tuberosa Arruda no estágio intermediário.

Tabela 1. Família, valor de importância (VI) em ordem decrescente e amostragem de cada
espécie estudada por estágio sucessional no PEMS.
ESPÉCIE
Myracrodruon urundeuva
Handroanthus chrysotrichus
Handroanthus reticulatus
Combretum duarteanum
Commiphora leptophloeus
Senna spectabilis
Poeicianella pluviosa
Terminalia fagifolia
Handroanthus ochraceus
Machaerium acutifolium
Mimosa hostilis
Senegalia polyphylla
Spondias tuberosa

FAMÍLIA

VI

Anacardiaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Combretaceae
Burseraceae
Fabaceae Caesalpinioideae
Fabaceae Caesalpinioideae
Combretaceae
Bignoniaceae
Fabaceae Faboideae
Fabaceae Mimosoideae
Fabaceae Mimosoideae
Anacardiaceae

32,54
26,63
22,13
20,92
11,97
9,49
9,43
9,31
8,60
5,59
4,47
3,87
3,77

ESTÁGIOS SUCESSIONAIS
Inicial

Intermediário

Tardio

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

Valores de importância calculados a partir da soma dos valores de frequencia, densidade e dominância relativas de cada espécie arbórea por
estágio sucessional.
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A produção de folhas novas, caracterizada pelo aparecimento de pequenas folhas de
coloração verde clara, foi mais intensa no mês de Novembro – início do período chuvoso. A
queda foliar iniciou-se em Dezembro, apresentou um pico em Fevereiro e estendeu-se até Junho,
quando M. urundeuva apresentou 76,7% de queda foliar e H. reticulatus e H. chrysotrichus
90,0% e 83,3%, respectivamente. Além disso, a queda foliar por estágio sucessional relacionouse negativamente com a umidade do solo (P < 0,01) (dados das estações meteorológicas
localizadas no PEMS), um indicativo de pluviosidade (Figura 1).
225
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Inicial
Intermediário

0.16

200
175

0.14

150

0.12

125
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100
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0.06
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0.02

0

0.00
Nov

Dez
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Fev
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Abr

Mai

Umidade do Solo (%)

Número de Folhas Caídas

Tardio
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Figura 1. Queda foliar (barras) e porcentagem de umidade do solo (linhas) por estágio sucessional
nas estações chuvosa (Novembro-Abril) e seca (Maio-Junho) de 2009/2010. Dados de umidade
do solo obtidos das estações meteorológicas localizadas no PEMS.
A produção de novas folhas ocorreu em 20% dos indivíduos amostrados, em Março, após
as chuvas ocorridas no mês anterior. As seguintes espécies apresentaram produção de novas
folhas: Senna spectabilis Irwin, Barneby, H. ochraceus (Cham.) Mattos, Mimosa hostilis Benth.
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(inicial),

Combretum

duarteanum

Cambess.,

Spondias

tuberosa

(intermediário),

H.

chrysotrichus, H. reticulatus (tardio) e Terminalia fagifolia Fr. Allemão (intermediário e tardio).
Os modelos (GLM) mostraram que todas as características foliares morfológicas e
fisiológicas foram influenciadas pelo estágio sucessional, exceto dinâmica foliar (Tabela 2). O
estágio inicial apresentou 82,0% de perda de folhas ao longo do período estudado, seguido do
estágio tardio, com 83,3% de perda foliar e do estágio intermediário, com 85,8% (Figura 2A).
Dentro de cada estágio sucessional, muitas espécies também apresentaram diferença nas
dinâmicas foliares, principalmente no estágio inicial, onde apenas Myracrodruon urundeuva e
Poeicianella pluviosa (representadas pela mesma curva) foram semelhantes (Figura 2B). Em
contraste, as espécies dos estágios intermediário e tardio apresentaram maior similaridade nas
suas dinâmicas foliares (Figuras 2C e D).

Tabela 2. Análise de Deviance do modelo mínimo adequado, mostrando os efeitos dos estágios
sucessionais (inicial, intermediário e tardio) na dinâmica foliar, na área foliar específica, na
largura e no comprimento da lâmina foliar, no conteúdo de polifenol e nos conteúdos de clorofila
a, b e total de espécies arbóreas do PEMS.
Variáveis Resposta
Dinâmica foliar
Área foliar específica
Largura da lâmina foliar
Comprimento da lâmina foliar
Polifenol
Clorofila a
Clorofila b
Clorofila total

Variáveis Explicativas
Estágios sucessionais
Estágios sucessionais
Estágios sucessionais
Estágios sucessionais
Estágios sucessionais
Estágios sucessionais
Estágios sucessionais
Estágios sucessionais

GL
2
2
2
2
2
2
2
2

Deviance
0,73
312019,00
935,25
1006,50
0,04
1,24
4,21
9,99

P
< 0,69
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Os níveis dos estágios sucessionais estatisticamente não significativos foram agrupados na análise de contraste a partir do modelo completo.
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A

B

C

D

Figura 2. Dinâmica foliar de Novembro/2009 a Junho/2010 A) em cada estágio sucessional; B)
para espécies do estágio inicial; C) para espécies do estágio intermediário e D) para espécies do
estágio tardio do PEMS. Espécies representadas pela mesma curva não apresentaram diferença
significativa entre suas dinâmicas foliares.
Dentre as espécies existentes em mais de um estágio sucessional, Combretum duarteanum
foi a única espécie que apresentou dinâmicas foliares similares nos diferentes estágios em que
ocorreu (intermediário e tardio), com 20 a 30% de folhas vivas no final do mês de Junho (Figuras
2C e D). Todas as outras espécies (Poeicianella pluviosa, Handroanthus reticulatus, Terminalia
fagifolia e Commiphora leptophloeus) apresentaram dinâmicas consistentes com o padrão
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observado para o estágio na qual se encontram. Por exemplo, T. fagifolia apresentou cerca de
30% de folhas vivas no mês de Junho no estágio intermediário (Figura 2C), mas a mesma
proporção no início do mês de Maio no estágio tardio (Figura 2D).
Analisando-se as características foliares morfológicas, a área foliar específica não
apresentou diferença significativa entre os estágios inicial e intermediário, sendo estes valores
mais baixos em relação ao estágio tardio. Por sua vez, a largura e o comprimento foliar não
apresentaram diferenças significativas entre os estágios inicial e tardio, sendo maiores em relação
ao estágio intermediário (Tabela 3). Com relação às características foliares fisiológicas, o
conteúdo de polifenóis variou significativamente entre todos os estágios, apresentando valores
mais altos no inicial em relação aos estágios intermediário e tardio. Por sua vez, os conteúdos de
clorofila (a, b e total) não diferiram significativamente entre os estágios inicial e tardio, mas
ambos foram mais altos e significativamente diferentes do estágio intermediário (Tabela 3).
Quando analisadas as características foliares morfológicas entre todas as espécies
estudadas, independente do estágio sucessional, a área foliar específica variou distintamente entre
as espécies de cada estágio. Por sua vez, a largura e o comprimento da lâmina foliar foram
maiores para Handroanthus ochraceus (espécie do estágio inicial) e H. chrysotrichus (espécie do
estágio tardio) (Tabela 4). Quanto às características foliares fisiológicas, o conteúdo de polifenóis
apresentou valores mais altos para a maioria das espécies existentes no estágio inicial, como
Senna spectabilis, Myracrodruon urundeuva, Poeicianella pluviosa, Mimosa hostilis e Senegalia
polyphylla. Para o conteúdo de clorofila total, os valores mais altos foram obtidos em
Handroanthus ochraceus e Machaerium acutifolium, espécies do estágio inicial. Entre as
espécies do estágio tardio, H. chrysotrichus (espécie exclusiva deste estágio) também apresentou
alto conteúdo de clorofila total. O valor de clorofila total mais baixo ocorreu em Spondias
tuberosa, espécie representante do estágio intermediário (Tabela 4).
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Tabela 3. Características morfológicas (comprimento e largura da lâmina foliar e área foliar específica) e características fisiológicas
(conteúdos de clorofila a, b e total e conteúdo de polifenóis) de três estágios sucessionais no PEMS.
ESTÁGIOS
SUCESSIONAIS
Inicial
Intermediário
Tardio

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Comprimento
Largura
Área Foliar
Foliar (cm)
Foliar (cm)
Específica (cm2/g)
14,32 ± 0,653 a 11,28 ± 0,786 a
180,79 ± 6,419 b
9,87 ± 0,371 b
7,74 ± 0,453 b
197,67 ± 6,219 b
13,60 ± 0,652 a 12,10 ± 0,747 a
259,84 ± 11,719 a

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS
Clorofila a
Clorofila b
Clorofila Total
Polifenol
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(µmol-1cm2)
1,88 ± 0,029 a
1,57 ± 0,05 a
3,46 ± 0,08 a
0,081 ± 0,003 a
1,73 ± 0,041 b 1,32 ± 0,08 b
3,06 ± 0,11 b
0,072 ± 0,003 b
1,87 ± 0,041 a
1,60 ± 0,08 a
3,47 ± 0,11 a
0,053 ± 0,002 c

Os valores médios seguidos por letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas de cada característica foliar morfológica/fisiológica entre os estágios sucessionais.
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Tabela 4. Características fisiológicas (conteúdos de clorofila a, b e total e conteúdo de polifenóis) e características morfológicas
(comprimento e largura da lâmina foliar e área foliar específica) para cada espécie estudada no PEMS. Os estágios correspondentes a
cada espécie foram representados pelas letras A (inicial), B (intermediário) e C (tardio).
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Comprimento
Largura
Área Foliar
Foliar (cm)
Foliar (cm)
Específica (cm2/g)

ESPÉCIE
M. urundeuva A
H. chrysotrichus
H. reticulatus

BC

C. duarteanum

BC

158,62 ± 23,10 b

1,62 ± 0,053 c

1,11 ± 0,097 d

2,74 ± 0,132 e

0,09 ± 0,007 b

23,12 ± 1,025 a

23,37 ± 0,840 a

201,14 ± 23,10 b

1,95 ± 0,053 b

1,77 ± 0,097 b

3,71 ± 0,132 c

0,02 ± 0,007 d

10,66 ± 0,780 d

10,92 ± 0,640 c

267,43 ± 19,15 a

1,94 ± 0,044 b

1,65 ± 0,080 c

3,58 ± 0,110 c

0,05 ± 0,005 c

7,78 ± 0,554 e

4,16 ± 0,454 f

279,83 ± 14,15 a

1,90 ± 0,033 b

1,59 ± 0,059 c

3,49 ± 0,081 c

0,06 ± 0,004 c

185,90 ± 19,15 b

1,41 ± 0,044 d

0,79 ± 0,080 e

2,19 ± 0,110 f

0,08 ± 0,005 b

17,68 ± 0,909 b

7,93 ± 0,746 e

208,30 ± 23,10 b

1,86 ± 0,053 b

1,31 ± 0,097 d

3,17 ± 0,132 d

0,10 ± 0,007 a

ABC

16,60 ± 0,724 b

14,56 ± 0,594 b

195,88 ± 19,15 b

1,97 ± 0,044 b

1,85 ± 0,080 b

3,83 ± 0,110 b

0,08 ± 0,005 b

6,67 ± 0,841 f

2,77 ± 0,689 g

224,87 ± 21,22 b

1,93 ± 0,049 b

1,52 ± 0,089 c

3,44 ± 0,121 c

0,06 ± 0,006 c

22,77 ± 0,998 a

24,83 ± 0,818 a

243,72 ± 23,10 a

2,04 ± 0,053 a

2,32 ± 0,097 a

4,36 ± 0,132 a

0,03 ± 0,007 d

11,56 ± 1,416 d

8,21 ± 1,161 e

192,99 ± 34,65 b

1,99 ± 0,080 b

2,58 ± 0,146 a

4,58 ± 0,198 a

0,06 ± 0,010 c

6,28 ± 0,889 f

3,82 ± 0,729 g

129,09 ± 23,10 b

1,93 ± 0,053 b

1,32 ± 0,097 d

3,25 ± 0,132 d

0,09 ± 0,007 b

12,83 ± 2,204 c

9,70 ± 1,807 d

147,32 ± 34,65 b

1,99 ± 0,080 b

1,58 ± 0,146 c

3,58 ± 0,198 c

0,08 ± 0,010 b

9,33 ± 1,356 e

8,00 ± 1,112 e

217,39 ± 34,65 b

1,05 ± 0,080 e

0,27 ± 0,146 f

1,32 ± 0,198 g

0,06 ± 0,010 c

BC
A

M. acutifolium
A

S. polyphylla
S. tuberosa

9,52 ± 0,730 d

7,92 ± 0,617 e

H. ochraceus
M. hostilis

11,74 ± 0,890 c

9,84 ± 0,753 d

S. spectabilis
T. fagifolia

BC

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS
Clorofila b
Clorofila Total
Polifenol
(mg/g)
(mg/g)
(µmol-1cm2)

A

C. leptophloeus
P. pluviosa

C

Clorofila a
(mg/g)

B

A

A

Os valores médios seguidos por letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas de cada característica foliar morfológica/fisiológica entre as espécies estudadas.
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Ao verificar associações entre as diferentes espécies e as características foliares, como
forma de se identificar agrupamentos funcionais, a maior parte da variância foi representada
pelos dois primeiros componentes principais. O primeiro componente representou 53,9% da
variação e o segundo componente, 23,4%. O comprimento e a largura da lâmina foliar estiveram
negativamente correlacionados com o primeiro eixo, enquanto o conteúdo de polifenóis esteve
negativamente correlacionado com o segundo eixo. Já os conteúdos de clorofilas a, b e total, a
área foliar específica, a espessura e o tempo médio de vida foliar estiveram negativamente
correlacionados com o primeiro eixo e positivamente com o segundo (Figura 3). Após realizar a
análise multivariada (PCA), o pós-teste One-Way Anosim não mostrou diferença significativa
entre os estágios de sucessão (P > 0,05). Entretanto, grupos filogeneticamente relacionados foram
observados (Figura 3).
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Combretacea

Handroanthus

Mimosa
Commiphora

Senna
Poecianella

Figura 3. Análise de Componentes Principais (PCA) mostrando as características foliares morfofisiológicas e as espécies dos estágios inicial (+), intermediário (●) e tardio (■) do PEMS.
Espécies ocorrentes em mais de um estágio foram representadas pelas letras a (inicial), b
(intermediário) e c (tardio). O primeiro eixo explicou 53,9% da variação e o segundo 23,4%. As
elipses foram delimitadas manualmente para destacar os agrupamentos filogenéticos observados.
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4. DISCUSSÃO

A longevidade foliar das espécies arbóreas não diferiu entre os estágios sucessionais na
FTS estudada, o que não corrobora a maioria dos estudos realizados em diferentes ecossistemas,
que apresentam muitas espécies perenes. Espécies de estágio inicial, ao contrário de espécies de
estágio tardio, geralmente apresentam folhas de vida curta, com baixo custo de construção
(menos esclerófilas), já que estas espécies se estabelecem em um ambiente rico em recursos
(Coley et al. 1985; Navas et al. 2003; Reich et al. 1992; Poorter et al. 2004). Portanto, a
semelhança entre as dinâmicas foliares de todos os estágios obtidos, neste estudo, indica uma
primeira diferença entre florestas tropicais úmidas e secas.
Entretanto, foi observada diferença fenológica entre as espécies de cada estágio,
principalmente no inicial. Um dos processos determinantes da composição de uma comunidade é
o mecanismo de “filtragem ambiental”, através do qual, espécies que geralmente compartilham
características específicas poderiam sobreviver em um ambiente com condições climáticas,
interações bióticas e distúrbios determinados (Díaz et al. 1998; Messier et al. 2010).
Contraditoriamente, alguns autores apontam que espécies muito similares (com alta sobreposição
de nicho) provavelmente não coexistem devido à exclusão competitiva (Gause 1932; CavenderBares et al. 2004; Messier et al. 2010). Em ambientes em início de sucessão, a grande
disponibilidade de recursos exerce pouca pressão seletiva sobre as estratégias morfo-fisiológicas
das espécies de plantas (Poorter et al. 2004). Para muitas comunidades ecológicas, à medida que
a sucessão avança, hábitats com recursos limitados e alta competição representariam “filtros
ambientais” mais estreitos, reduzindo a variedade de tais estratégias (Jabot et al. 2008), nos quais
fortes pressões seletivas levariam a uma convergência nas estratégias adaptativas, incluindo a
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dinâmica foliar. Isto explicaria a maior semelhança na composição de espécies e a menor
disparidade entre as dinâmicas foliares das espécies dos estágios intermediário e tardio.
Da mesma maneira que a dinâmica foliar variou entre as espécies de cada estágio
sucessional, quando espécies existentes em mais de um estágio tiveram suas dinâmicas foliares
comparadas, a maioria apresentou dinâmicas distintas em cada estágio (exceto Combretum
duarteanum). De acordo com Reich e colaboradores (1992), o tempo de vida foliar é resultado da
resposta da planta em relação à disponibilidade de luz, à oferta de nutrientes, à seca e a outros
fatores bióticos e abióticos. Indivíduos da mesma espécie, que ocupam diferentes posições ao
longo do processo sucessional, diferem quanto à resposta plástica para diferentes condições de
crescimento (Coley et al. 1985; Messier et al. 2010; Silva et al. 2011). Assim, muitas das espécies
amostradas neste estudo foram capazes de se adaptar às condições ambientais dos estágios nos
quais se encontram de acordo com seu grau de plasticidade fenotípica. Espécies de baixa
plasticidade fenotípica podem ser eliminadas da comunidade ainda durante sua fase de
estabelecimento (Jabot et al. 2008), devido ao processo de filtragem ambiental (Cavender-Bares
et al. 2004; Messier et al. 2010; Maharjan et al. 2011). Portanto, as condições do ambiente podem
determinar características peculiares aos indivíduos de uma mesma espécie em diferentes estágios
sucessionais, fato também já reportado por Alvarez-Añorve e colaboradores (2008) em uma FTS
no México.
A área foliar específica (medida inversa de esclerofilia) foi menor no estágio inicial.
Muitos estudos em florestas tropicais úmidas e em florestas temperadas mostraram que uma
característica peculiar de espécies pioneiras é a presença de folhas pouco esclerófilas (menos
duras), ou seja, com alta AFE. Isto porque estas espécies não investiriam em defesas químicas,
como fibras, ligninas e compostos fenólicos para manutenção das folhas de vida curta e com
baixo custo inicial de construção (Coley et al. 1985; Reich et al. 1992; Poorter et al. 2004). O
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inverso seria observado para espécies tardias. É provável que este padrão sucessional clássico,
típico de florestas tropicais úmidas, não se aplique a FTSs, onde quase todas as espécies
apresentam folhas de vida curta, resultado de uma estação seca bem definida. Florestas secas e
úmidas e outros ecossistemas com diferentes tipos de limitações de recursos podem apresentar
diferentes respostas de acordo com a interação entre disponibilidade hídrica e intensidade
luminosa, já que estas variáveis são limitantes nestes tipos florestais, respectivamente (Reich et
al. 1992; Markesteijn et al. 2007). A ocorrência de folhas mais esclerófilas no estágio inicial
sugere uma segunda e grande diferença entre florestas tropicais úmidas e secas, já que é provável
que em FTSs não haja uma relação positiva entre avanço sucessional e aumento da esclerofilia.
Apesar de as espécies do estágio inicial deste estudo não terem seguido este padrão
sucessional, a presença de folhas mais esclerófilas no estágio inicial pode ser uma conseqüência
da maior radiação solar, do maior acúmulo de polifenóis encontrados neste estágio, bem como da
presença de estruturas que evitam a perda de água pela epiderme foliar (não abordadas neste
estudo). Resultados semelhantes já foram obtidos em outros estudos (Boerger e Wisniewski
2003; Gonçalves-Alvim et al. 2006; Markesteijn et al. 2007).
O resultado semelhante entre os estágios inicial e tardio em relação à largura e ao
comprimento foliar deve-se à presença das espécies H. ochraceus e H. chrysotrichus,
respectivamente. Estas espécies apresentam folhas verdadeiramente grandes e a ausência delas no
estágio intermediário foi responsável por tal discrepância. Essa conclusão é reforçada pelo fato de
ter sido observado valores muito semelhantes de comprimento e largura foliar para as espécies
comuns aos estágios intermediário e tardio. Handroanthus ochraceus e H. chrysotrichus não se
encontram na lista de espécies estudadas no estágio intermediário por não terem sido localizados
indivíduos arbóreos com DAP ≥ 15 cm das respectivas espécies nas parcelas amostradas. Apesar
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disso, estas espécies estão presentes em outras áreas no mesmo estágio sucessional no PEMS
(Madeira et al. 2009; Silva et al. 2011).
O conteúdo de polifenóis diminuiu significativamente ao longo do gradiente sucessional.
Outros autores também descreveram conteúdos de polifenóis mais altos em folhas de sol em
relação a folhas de sombra (Di Stefano et al. 2007; Agati et al. 2008). O alto teor de polifenóis no
estágio inicial contradiz muitos modelos sucessionais, pois espécies pioneiras investiriam menos
em compostos de defesa, já que é relativamente fácil substituir folhas danificadas que tiveram
baixo custo de produção (Coley et al. 1985; Poorter et al. 2004). Apesar do alto conteúdo de
polifenóis, as plantas do estágio inicial apresentaram taxa de herbivoria foliar mais alta que os
estágios avançados (P < 0,01, G. Faccion, dados não publicados). Oliveira (2010) e Silva e
colaboradores (2011) também encontraram uma relação positiva entre taxa de herbivoria foliar e
conteúdo de polifenóis em H. spongiosus e H. ochraceus, respectivamente, na mesma área de
estudo.
É provável que o alto teor de polifenóis no estágio inicial se deva à maior incidência de
luz que passa pelo dossel, em relação aos estágios inicial e intermediário. É sabido que a alta
radiação solar (tanto na região do visível quanto na radiação ultravioleta) aumenta a capacidade
fotossintética, aumentando a entrada de carbono que, em excesso, deixa de ser usado na síntese
de proteínas (Meyer et al. 2006) e passa a induzir a síntese de compostos fenólicos (Kolb et al.
2001; Meyer et al. 2006; Di Stefano et al. 2007; Agati et al. 2008). Portanto, apesar de os
polifenóis apresentarem diversas funções na folha, a princípio, os resultados deste estudo
sugerem que seus níveis em espécies de FTSs sejam influenciados predominantemente pelas
condições de radiação solar do que pela pressão de herbivoria (diferentemente do que ocorre em
florestas tropicais úmidas). Estudos futuros poderão elucidar tal questão.
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Com relação ao conteúdo de clorofila a, b e total, valores mais altos foram obtidos nos
estágios inicial e tardio. Existe uma vasta literatura demonstrando valores mais altos encontrados
em folhas de sombra em relação a folhas de sol (Alvarenga et al. 2003; Dias et al. 2007; Morais
et al. 2007), pois na presença de luz intensa, a taxa de degradação da clorofila por foto-oxidação é
maior do que sua taxa de síntese (Kramer, Kozlowski 1979). Além disso, maiores valores de
clorofila em folhas de sombra, principalmente clorofila b (que capta energia em diferentes
comprimentos de onda e a transfere para a clorofila a), constituiriam uma estratégia fisiológica
para aumentar a eficiência de captura de luz (Gonçalves et al. 2001; Machado 2009).
Entretanto, o teor de clorofila foliar está diretamente relacionado aos níveis de nitrogênio
no solo, pois este nutriente participa da constituição de aminoácidos, proteínas, enzimas e
clorofila (Tucker 2004; Bojović, Marković 2009; Nogueira et al. 2010). Os solos dos estágios
inicial e tardio apresentam maior concentração de nitrogênio (2,0 g/kg e 2,2 g/kg,
respectivamente) em relação ao solo do estágio intermediário (1,7 g/kg, P < 0,01) (R. Berbara,
dados não publicados). Portanto, uma possível explicação para a obtenção de altos valores de
clorofila nos estágios inicial e tardio seria uma maior disponibilidade de nutrientes
(especialmente o nitrogênio) no solo destes dois ambientes.
A análise de Componentes Principais não mostrou formação clara de grupos entre as
espécies de diferentes estágios sucessionais, mas sim, de grupos com parentesco filogenético.
Portanto, as características foliares utilizadas não revelaram evidência da existência de grupos
funcionais de plantas relacionados à sucessão ecológica nesta FTS. O número de espécies
estudadas pode ter sido um fator limitante para a obtenção destes grupos. Além disso, é possível
que outras características indicadoras da fisiologia da planta, como taxas fotossintéticas,
conteúdos de água, nitrogênio e carbono foliar, cor e forma da flor, tipo de polinização, tipo de
dispersão de sementes sejam importantes na determinação de grupos funcionais destas florestas
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(Díaz et al. 1998; Alvarez-Añorve et al. 2008; Powers e Tiffin 2010; Maharjan et al. 2011). Outra
possibilidade seria a identificação, a priori, de novos agrupamentos funcionais. Para a área de
estudo em questão, a distinção entre espécies leguminosas e não leguminosas parece ser um bom
critério de agrupamento funcional, devido à existência da família Fabaceae nos três estágios,
porém com predominância no estágio inicial. Leguminosas geralmente têm grande efeito no
funcionamento do ecossistema, devido à habilidade de fixação de nitrogênio (McLaren,
Turkington 2010). Powers e Tiffin (2010) também sustentaram esta proposta para florestas
tropicais secas na Costa Rica.
De qualquer forma, é importante ressaltar que os estágios intermediário e tardio da FTS
estudada apresentam aproximadamente a mesma composição florística, fato também reportado
por Madeira e colaboradores (2009). Espécies filogeneticamente relacionadas geralmente
compartilham características específicas, devido à mesma origem e história de vida (CavenderBares et al. 2004). Ainda de acordo com a hipótese da proporção de massa (Grime 1998),
espécies que compõe a maior proporção de uma comunidade também teriam maior relevância no
funcionamento do ecossistema. Assim, seria esperado que estes estágios fossem convergentes em
diversos aspectos morfo-fisiológicos (pelo simples fato de serem filogeneticamente parecidos) e
que houvesse agrupamento de suas espécies.
Portanto, mais do que a similaridade florística, outros fatores como a disponibilidade de
nutrientes no solo podem estar influenciando a similaridade funcional vegetal da FTS estudada.
Plantas desenvolveram diferentes mecanismos de obtenção de recursos para lidar com a
heterogeneidade do solo (García-Palacios et al. 2011), de forma que os nutrientes do solo podem
determinar a estrutura de uma população, a dinâmica de comunidades e, indiretamente, os
processos ecológicos do ecossistema (Wardle et al. 2000; McLaren, Turkington 2010). Nossos
resultados sugerem a importância de se considerar nutrientes do solo em estudos sobre o papel
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das plantas (tanto em nível de espécies, quanto de grupos funcionais) no funcionamento de
ecossistemas.
Apesar de os grupos de plantas identificados nesta floresta não serem relacionados à
sucessão ecológica, o uso de características de plantas em diferentes condições ambientais (e
gradientes sucessionais) possibilita comparar e prever respostas de diferentes floras frente aos
impactos humanos. Atualmente, estudos têm sugerido que a estabilidade do ecossistema é tão
dependente das características das plantas dominantes (composição de espécies) quanto da
riqueza de espécies (Wardle et al. 2000; McLaren, Turkington 2010). Além disso, o padrão de
regeneração de ambientes secundários possivelmente determinarão os filtros ambientais
atualmente existentes (Díaz et al. 1998), modificando a composição das comunidades e,
consequentemente, o funcionamento dos ecossistemas (McLaren, Turkington 2010). Portanto,
compreender alguns processos ecológicos, como a biologia de espécies representativas de FTSs
durante a sucessão é fundamental para propósitos de conservação da biodiversidade.
Por fim, a semelhança da longevidade foliar entre os estágios sucessionais, a inexistência
de relação positiva entre avanço sucessional e aumento da esclerofilia, a função fotoprotetora dos
polifenóis para a epiderme foliar e a relação do conteúdo de clorofila com a disponibilidade de
nutrientes no solo são padrões descritos por este estudo, que permitiram demonstrar diferenças
expressivas entre florestas tropicais úmidas e florestas tropicais secas. Desta forma, o estudo
preencheu lacunas no conhecimento sobre regeneração natural em áreas tropicais, o que é de vital
importância para o desenvolvimento de propostas de conservação e recuperação de áreas
degradadas.
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