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1.1 Caracterização silvigênica de trechos florestais das parcelas 
permanentes e associação do mosaico silvigênico com fatores 
abióticos 

1.1.1.Introdução 

Uma floresta tropical se caracteriza por uma grande heterogeneidade ambiental no espaço e 

no tempo, constituindo assim um mosaico (White & Pickett 1985) de unidades dinamicamente 

relacionadas umas com as outras (Torquebiau 1986). Apesar disso, estudos de mosaicos 

florestais, além de poucos, em sua maioria abordam as aberturas naturais do dossel florestal, 

definidas como clareiras, causadas pela queda de árvores, ou parte delas, e os processos de 

regeneração natural que se sucedem (Whitmore 1976, Denslow, 1980, Hartshorn 1980, Orians 

1982, Brokaw 1985b, Martínez Ramos 1985; Brandani et al. 1988, Schupp et al. 1989, Costa & 

Mantovani, 1992, Negrelle, 1995, Van Der Meer & Bongers, 1996, Tabarelli & Mantovani, 1997, 

1999, Hubbel et al. 1999; Brokaw & Busing 2000; Schnitzer & Carson 2001). 

A silvigênese, definida como o conjunto de processos que definem a construção arquitetural 

de uma floresta (Hallé et al. 1978), além de relativamente recente, parece ser um novo caminho 

para estudos envolvendo aspectos do funcionamento e desenvolvimento do mosaico florestal, 

visto que a maior parte dos modelos de funcionamento das florestas tropicais é baseada no 

paradigma dinâmica de clareira. O método de investigação baseado no conceito da silvigênese, 

ou o método silvigênico tem como fundamento principal a análise da arquitetura arbórea e, 

portanto, se diferencia dos métodos tradicionais de análise do mosaico florestal, por se basear em 

modelos de crescimento, não dependentes da taxonomia e de conhecimentos auto-ecológicos das 

espécies (Engel, 1993).  

Apesar da proposta desse método que negligencia a taxonomia e a ecologia das espécies 

na classificação do mosaico florestal, ser extremamente vantajosa, devido a sua facilidade de 
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aplicação no campo, poucos trabalhos utilizando esta abordagem foram realizados nas florestas 

tropicais e principalmente no Brasil (Engel 1992, Cardoso Leite 1995 e Oliveira 1997). No método 

silvigênico, cada mancha dentro da floresta, em diferente estado sucessional, é reconhecida como 

uma eco-unidade e seu conjunto compreendem o mosaico florestal ou silvático (Oldeman 1978, 

1983). Em resumo, esta proposta parte do pressuposto de que ocorre um processo de ação e 

reação entre a arquitetura arbórea e o ambiente (entrada de luz no dossel da floresta), de modo 

que a arquitetura pode ser interpretada como fruto das condições energéticas abaixo do dossel 

(Oldeman 1978).  

Além de todas as vantagens citadas na utilização desse método, pode-se dizer que neste 

caso, em particular, por se tratar de parcelas permanentes, a amplitude dos resultados poderá ser 

potencializada, visto que estes poderão ser confrontados com outros métodos de espacialização 

do mosaico florestal, usando as características ecológicas das espécies amostradas e inclusive 

podendo fazer essa comparação em diferentes momentos e em diferentes formações florestais.  

A análise silvigênica permite diagnosticar o estádio de desenvolvimento da floresta em 

termos arquiteturais e sucessionais e fazer previsões a respeito de seu futuro, além de inferir 

sobre os processos pretéritos ocorridos (Engel 1993). Do ponto de vista silvigenético em uma área 

de floresta, para que sejam garantidos seus processos de crescimento e renovação e mantida a 

estabilidade desejada, deve-se ter uma superfície mínima que contenha todos os tipos e estágios 

de eco-unidades, de modo que a taxa de renovação desta eco-unidade seja mantida nos níveis 

próximos aos normais. Neste caso não são consideradas as populações, mas eco-unidades como 

um todo. Poderíamos falar então de área estrutural mínima (Oldeman 1983 1987a) que é aquela 

capaz de garantir a continuidade dos ciclos silvigenéticos (Engel 1993).  

O critério proposto por Oldeman (1983) foi testado por Torquebiau (1986), e é aplicado 

mediante o reconhecimento básico de três tipos arquiteturais: 

− árvores do presente: são aquelas que atingiram seu desenvolvimento pleno e possuem 

ramificação simpodial (forte reiteração e copa bem desenvolvida);  

− árvores do futuro: são aquelas de copa estreita e profunda, com ramificação monopodial 

(crescimento segundo o modelo arquitetural inicial, sem reiteração) e que ainda não 

atingiram seu potencial de crescimento máximo em altura; 

− árvores do passado: são aquelas com sinais visíveis de senescência ou morte, como 

galhos, partes da árvore ou mesmo o tronco principal quebrado ou morto, presenças de 

parasitas ou patógenos, etc. 

Através do reconhecimento destas três categorias, o método sugere que a forma ou 

arquitetura das árvores é suficiente para definir as eco-unidades presentes em determinado local. 

Além disso, o padrão mosaico silvigênico apresentado por uma floresta e/ou sua alteração 

no tempo e no espaço, pode estar relacionado tanto a fatores abióticos quanto bióticos. Porém 

estudos correlacionando estes fatores com o mosaico silvático ainda não foram realizados, o que 
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será feito no projeto “40ha de Parcelas Permanentes”, que dispõe, além daqueles referentes à 

vegetação, de outros dados bióticos e abióticos. Portanto, o objetivo dos trabalhos de silvigêneses 

nesse projeto temático tem sido avaliar a eficiência da análise silvigênica na caracterização da 

dinâmica sucessional de três formações florestais (Floresta Estacional Semidecidual, Cerradão e 

Floresta de Restinga) e relacionar o mosaico silvático a fatores abióticos. Mas recentemente foi 

iniciado também a silvigênese da Floresta Ombrófila Densa de Carlos Botelho. 

Neste capítulo, além dos resultados parciais para as formações florestais estudadas, serão 

descritas as dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa, devido a se tratar de um 

tema recente e ainda pouco utilizado, bem como as perspectivas de novas pesquisas e integração 

com outras áreas de trabalho dentro do projeto temático. 

1.1.2. Metodologia 

Para a caracterização do mosaico silvigênico, o método aqui utilizado é o de interceptação 

de linhas e inventário, descrito por Torquebiau (1986). No interior das parcelas permanentes de 

320x320m, alocadas nas três áreas de estudo, linhas paralelas entre si e distantes 10m uma da 

outra, são as referências para o inventário. Vale destacar que a marcação das sub-parcelas na 

parcela maior do projeto (10,24ha) foi de 20x20m, o que exigiu uma subdivisão dessa sub-parcela 

com linhas de 10m. 

As árvores dominantes, ou seja, aquelas com maiores alturas naquele ponto, que tem sua 

copa interceptada pelas linhas, tem medida sua altura total (Ht), a altura do fuste (Hf), o diâmetro 

à altura do peito (DAP ³ 5cm), as coordenadas de localização e a projeção horizontal anotadas 

(coordenadas x e y). As áreas de clareira que interceptam as linhas também são amostradas, 

medidas e incluídas no mapeamento. 

As árvores incluídas no levantamento estão sendo categorizadas quanto à sua arquitetura 

em: árvores do futuro, árvores do presente e árvores do passado seguindo o método adotado por 

Torquebiau (1986) (figura 4.6.1.1). Posteriormente as árvores do presente estão sendo 

subdivididas em categorias conforme sua altura total e seu ponto de inversão morfológica. A 

relação entre altura total (Ht) e altura do fuste (Hf), diz respeito ao ponto de inversão morfológica 

(PI=Hf/Ht), que ocorre quando a árvore diminui seu crescimento em altura (Oldeman 1978).  

Os mapeamentos das eco-unidades foram realizados com base nas coordenadas das copas 

das árvores registradas nas linhas de inventário, distanciadas de 10 x 10m  e são a representação 

gráfica do mosaico silvigênico. A união das copas de árvores de mesma categoria definiram cada 

uma das eco-unidades. Para isso foi utilizado um Sistema de Informação Geográfica (TNT Mips). 

Até este ponto o método permite a caracterização do mosaico silvigênico. De posse dos mapas de 

eco-unidades, será possível então a integração dos resultados aqui obtidos com aqueles de 

outros subprojetos incluídos no Projeto temático. A comparação qualitativa entre as espécies 

constituintes de cada eco-unidade com sua classificação ecológica permitirá averiguar se existe a 
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coincidência esperada entre ambos os métodos de caracterização sucessional. Os fatores bióticos 

foram determinados pela análise das informações dos levantamentos florístico e fitossociológico a 

partir das delimitações amostrais do mosaico silvigênico. 

Para avaliar o papel dos fatores abióticos na composição e alterações temporais do mosaico 

vegetacional serão analisadas e combinadas as diversas informações em um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG). Para tal, cada “classe” de informação constituirá um plano de 

informação ou um “layer” dentro do SIG.  

Como fatores abióticos serão considerados: solo, topografia, dinâmica da água no solo e 

distribuição da luz nos diferentes microhabitats.  

Para a caracterização dos solos serão utilizados: o mapa de classes de solos do 

levantamento ultradetalhado e alguns mapas de atributos de solos (ex: pH, Al, Ca, V%) 

interpolados a partir dos valores obtidos nas análises físico-químicas das amostragens realizadas, 

sendo que todos esses dados estão disponíveis no Projeto Temático “Parcelas Permanentes”. 

Para a determinação da possível influência topografia dessas áreas, que apresntam pequena 

variação de relevo, será possível contar ainda com os mapas obtidos à partir da elaboração do 

modelo de elevação digital do terreno, feito a partir das curvas de nível e dos pontos cotados em 

campo, com os seguintes possíveis desdobramentos: mapa de declividade, mapa de orientação 

das vertentes e mapa de sombreamento ocasionado pela variação topográfica. A análise de 

correlação entre a dinâmica da água no solo e o mosaico florestal será testada através da 

interpolação dos dados obtidos pelos equipamentos instalados na parcela (TDRs – Time-Domain 

Reflectometry e os Data Loggers que são coletores permanentes de dados) que possibilitam o 

mapeamento e o monitoramento temporal da água no solo.  
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 Figura 1. Chave de identificação de eco unidades. 1 e 2  = primeiro e segundo níveis 
do dossel, A e B = nível de inversão morfológica alta e baixa. (Engel 
1993, baseada em Torquebiau 1986). 

Essas informações abióticas serão combinadas e espacializadas com base nas diferentes 

eco-unidades determinadas a partir do delineamento das projeções das copas dos indivíduos 

amostrados no campo. Cada eco-unidade, determinada pela arquitetura dos indivíduos no campo, 

consistirá em um plano de informação que deverá ser cruzado com as informações abióticas. 

Como resultado de cada cruzamento espera-se uma tabela que apresente a área de 

intersecção entre as classes dos mapas cruzados, ou seja, uma tabela de contingência. Nesta 

tabela, cada mapa será considerado como uma variável e para analisar a correlação entre essas 

variáveis serão aplicados testes de Qui quadrado (X2) (Zar 1999). Caso os testes apresentem 

resultados significativos, serão calculados coeficientes de contingência, para investigar o nível de 

associação entre as variáveis. O coeficiente de correlação de Yule será utilizado nesta pesquisa 

para medir o grau de associação entre os pares de variáveis qualitativas. Este coeficiente varia 

entre -1 e +1 e pode indicar uma associação negativa entre as variáveis quando assumir um valor 

negativo e uma associação positiva caso ocorra o contrário. Se o valor apresentado for igual a 

zero (0), significa que não existe associação entre as duas variáveis, ou seja, estas são 

independentes.  

1.1.3. Resultados e Discussão 

1.1.3.1. Estação Ecológica de Caetetus – Floresta Estacional Semidecídual (5,12ha) 
Caracterização silvigênica – A caracterização silvigênica foi feita em 5,12ha dos 10,24ha da 

Parcela Permanente de Floresta Estacional Semidecidual da Estação Ecológica de Caetetus. No 

dossel superior do trecho estudado da Parcela Permanente foram amostrados 740 (144,53ind/ha) 

indivíduos, divididos em 476 árvores do presente (64,32%), 68 árvores do futuro (9,18%) e 196 
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árvores do passado (26,48%). Além disso, 45 clareiras foram amostradas, formando as eco-

unidades em reorganização que corresponderam a 4,8% da área mapeada. Tais eco-unidades 

indicam que parte da floresta encontra-se em renovação. Avaliando as eco-unidades constituintes 

da área estudada, pode-se perceber uma estrutura melhor definida, com o predomínio de eco-

unidades em equilíbrio 2A (60,11%) (Figura 2) que formam uma matriz onde as outras eco-

unidades foram inseridas e de acordo com Torquebiau (1986), correspondem a unidades de 

floresta madura, estável e bem estratificada. Ratificando o resultado encontrado na análise 

silvigênica, Hartshorn, (1980) descreve uma floresta madura como aquela que possui dossel com 

muitos estratos, grande riqueza de espécies arbóreas, que impressionam pela altura e porte, 

abundância de epífitas e lianas lenhosas. A área de estudo corresponde exatamente a essa 

descrição. As eco-unidades em equilíbrio 2B (12,98%), como as em equilíbrio 2A, se 

apresentaram em porcentagem semelhante ao trabalho de Torquebiau (1986) As porcentagens de 

áreas cobertas por eco unidades 1B (2%) e 1A (1,64) de acordo com Torquebiau (1986) são 

consideradas altas e indicam dinamismo e provavelmente heterogêneidade ecologica da área de 

estudo. De acordo com Oldeman (1987a) a análise arquitetural de mosaicos permite verificar se a 

área de eco-unidades em reoganização (chablis) é maior que aquelas em degradação, ou se a 

quantidade de eco-unidades em degradação existente na área pode ser reposta pelas eco-

unidades em desenvolvimento. No caso deste trabalho, a alta porcentagem de eco-unidades em 

degradação (14,16%) em comparação a outras pesquisas que utilizaram o mesmo método 

(Cardoso-Leite, 1995;Oliveira, 1997;Engel & Prado, 1992; Torquebiau 1986) pode estar 

relacionada a fatores abióticos. O mesmo pode estar ocorrendo com as eco-unidades em 

desenvolvimento (2,94%), que representaram uma pequena fração do mapeamento silvigênico. 

Porém, o cruzamento mosaico silvigênico X fatores abióticos ainda não foi realizado devido à 

demanda de um tempo maior para que os mapas que servirão como base para as análises 

descritas estejam prontos. Entretanto, em uma análise preliminar pode-se perceber que os tipos 

de solo podem ter influenciado a distribuição de eco-unidades. A partir dos resultados obtidos, 

pode-se ainda dizer que a percentagem de fase madura, sob a forma de eco-unidades 2A, 

encontrada neste estudo, está acima do limite superior do intervalo padrão (42% - 57%) sugerido 

por Cardoso-Leite (1995), baseado em seu próprio estudo e em Engel e Prado (1992).  
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Figura 2. Diagrama de eco-unidades apresentado para os 5,12ha da Parcela 
Permanente de Floresta estacional Semidecidual da Estação Ecológica de 
Caetetus. 

Tabela 1. Estrutura das eco-unidades constituintes do mosaico silvigênico para os 5,12ha da 
Parcela Permanente de Floresta estacional Semidecidual da Estação Ecológica de Caetetus. 

* Essas medidas não foram calculadas, pois a eco-unidades em equilíbrio 2A, corresponderam a uma matriz, na qual foram inseridas 
as eco-unidades restantes 

1.1.3.2. Estação Ecológica de Assis – Cerradão (5,12ha)  
Caracterização silvigênica - A caracterização silvigênica foi feita em 5,12ha dos 10,24ha da 

Parcela Permanente de Cerradão da Estação Ecológica de Assis. No dossel superior do trecho de 

Parcela Permanente estudado, foram amostrados 1300 indivíduos (253,9ind/ha) distribuídos em 

840 (64,61%) árvores do presente, 243 (18,69%) árvores do futuro, 212 (16,30%) árvores do 

passado, além de cinco clareiras (figura 4). As eco-unidades em equilíbrio se destacaram 

Eco unidade Área mín (m2) Área máx (m2) Área méd (m2) Área Total (m2) Área Total (%) 

Equilíbrio 1A 6,49 87,14 32,39 842,18 1,64 

Equilíbrio 1B 0,02 65,80 26,90 1022,02 2,00 

Equilíbrio 2A * * * 30778,08 60,11 

Equilíbrio 2B 0,02 477,50 57,79 6645,98 12,98 

Reorganização 0,02 487,82 65,79 3158,08 6,17 

Desenvolvimento 3,85 96,18 32,00 1504,07 2,94 

Degradação 0,02 380,48 61,96 7249,60 14,16 

 

Eco-unidades em reorganização 

Eco-unidades em degradação 

Eco-unidades em equilíbrio 2A 

Eco-unidades em equilíbrio 1A 

Eco-unidades em equilíbrio 2B 

Eco-unidades em equilíbrio 1B 

Eco-unidades em desenvolvimento 
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totalizando 74,12% da área mapeada (tabela 2). Em segundo lugar apareceram as eco-unidades 

em degradação com 14,79% e em seguida as eco-unidades em desenvolvimento com 10,63%. 

Quando se subdividide as eco-unidades em equilíbrio, percebe-se uma predominância de eco-

unidades do tipo 2B (43,46%). Oliveira (1997) relaciona esse tipo de eco-unidade à ocorrência de 

clareiras relativamente grandes. No entanto, na área de estudo, a ocorrência de poucas clareiras 

não permite essa associação. As árvores que constituem a eco-unidade 2B se encontram entre as 

mais altas presentes no levantamento e se diferenciam daquelas que constituem as eco-unidades 

2A (24,22%), por apresentarem altura do fuste abaixo da metade da altura da floresta estudada. 

Isto está diretamente relacionado à superfície de inversão morfológica da floresta estudada. 

Torquebiau (1986) sugere que esta superfície corresponda à metade da altura total da floresta e 

ressalta em seu trabalho que as alturas variáveis dos níveis de inversão refletem as condições de 

crescimento dentro da floresta, que por sua vez influenciam a arquitetura arbórea. Observa-se na 

área de estudo a formação de poucos estratos verticais e conseqüentemente a ocorrência de um 

dossel menos denso que por sua vez culmina em uma maior quantidade de luz penetrando no 

sub-bosque da mata. O papel da luz em ambientes florestais é importante na determinação da 

arquitetura arbórea, constituindo o principal recurso que limita o crescimento das espécies 

(O’Brien et al.1995). No entanto, em ambientes mais abertos, como o Cerradão, a luz não parece 

ser um fator limitante e outros fatores abióticos poderiam estar desempenhando um papel 

fundamental na forma arquitetural das plantas. O cruzamento mosaico silvigênico X fatores 

abióticos, descrito no item Metodologia, apontará caminhos para que esta questão seja elucidada. 

Porém, o tratamento dos mapas que servirão como base para as análises demanda de um tempo 

maior. Entretanto, em uma análise preliminar pode-se perceber que os tipos de solo não 

influenciaram a distribuição de eco-unidades, deixando esta função, talvez, para o regime de água 

no solo. Muniz (2004), cujo trabalho é parte integrante do projeto Parcelas Permanentes estudou 

os regimes de luz, durante o inverno do ano de 2003, em formações florestais do Estado de São 

Paulo e os resultados de uma análise de agrupamento para a forma fisionômica Cerradão na 

Estação Ecológica de Assis, indicaram a formação de grupos distintos, onde as condições de sub-

bosque se separaram das condições de clareiras e bordas de clareiras. Corroborando com esse 

resultado, o teste de comparação múltipla de resíduos, realizado no mesmo trabalho, mostrou 

diferenças significativas entre as condições do mosaico vegetacional encontradas no Cerradão. 

Entretanto, quando se comparou o regime de luz entre os diferentes tipos florestais, tal como a 

Floresta Estacional Semidecidual, a autora encontrou uma amplitude de variação entre as áreas 

mais e menos sombreada, relativamente menor. Quando se compara o resultado do mosaico 

silvigênico encontrado neste trabalho com aqueles encontrados em outros trabalhos, utilizando o 

mesmo método, porém em tipos florestais diferentes (Floresta Estacional Semidecidual (Cardoso-

Leite, 1995); Floresta Estacional Semidecidual (Oliveira, 1997); Floresta Ombrófila Densa (Engel & 

Prado, 1992); e Floresta úmida de Dipterocarpaceaes (Torquebiau 1986)), observa-se, que além 
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da discrepância entre a percentagem de eco-unidades 2B encontradas na Estação Ecológica de 

Assis e as outras pesquisas, existe também uma nítida diferença no que diz respeito as eco-

unidades em reorganização. Tais eco-unidades, compostas por clareiras, representariam a 

renovação da floresta. Entretanto, além da menor amplitude de variação de radiação, encontrada 

por Muniz (2004), entre as condições do mosaico florestal, uma característica freqüentemente 

observada no Cerradão é a morte de árvores em pé, o que impede em parte a formação e 

identificação de uma clareira propriamente dita. As eco-unidades em equilíbrio dos tipos 1A e 1B 

corresponderam a 3,56% e 2,87% respectivamente. Essas eco-unidades podem ser resultado de 

distúrbios no dossel superior, mas também podem ser um sinal de processos silvigenéticos 

recentes, caso essas árvores tenham se desenvolvido sob uma matriz florestal baixa (Torquebiau 

1986). As eco-unidades 2A (24,22%) de acordo com Torquebiau (1986) correspondem 

rusticamente à clássica “fase madura” da floresta, ou seja, zonas com árvores altas tendo longos 

fustes, usualmente várias camadas intermediárias, nível inferior sendo sombreado com poucas 

plantas pequenas (Whitmore 1975). Com os resultados obtidos, pode-se então dizer que a 

percentagem de fase madura, sob a forma de eco-unidades 2A, encontrada neste estudo, não se 

encontra dentro do intervalo padrão (42% - 57%) sugerido por Cardoso-Leite (1995), base em seu 

próprio estudo e em Engel e Prado (1992).  
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Figura 3. Diagrama de eco-unidades apresentado para os 5,12ha da Parcela 
Permanente de Cerradão da Estação Ecológica de Assis 

Tabela 2. Estrutura das eco-unidades constituintes do mosaico silvigênico para os 5,12ha da 
Parcela Permanente de Cerradão da Estação Ecológica de Assis. 

 

Mosaico silvigênico X classificação ecológica - Devido às próprias características definidoras 

da forma fisionômica Cerradão, é difícil utilizar uma classificação em categorias ecológicas 

usualmente aplicada a outros tipos florestais, tal com a Floresta Estacional Semidecídual. No caso 

do Cerradão optou-se por seguir a proposta de Durigan et al. (2004), que sugere o uso de 

somente duas categorias: tolerância e intolerância à sombra. Como o Cerradão é uma área com 

disponibilidade de luz relativamente maior que em outras formações florestais, esperava-se um 

número também maior de espécies intolerantes à sombra. No entanto, das 50 espécies 

componentes das eco-unidades, 15 foram classificadas como intolerantes à sombra (239 

indivíduos), 25 como tolerantes (1031 indivíduos) e 10 não foram classificadas (526 indivíduos). 

Eco unidade Área mín (m2) Área máx (m2) Área méd (m2) Área Total (m2) Área Total (%) 

Equilíbrio 1A 8,33 93,35 26,01 1821,01 3,91 

Equilíbrio 1B 10,36 152,32 56,51 1469,38 3,16 

Equilíbrio 2A 11,82 989,22 145,71 12385,57 26,08 

Equilíbrio 2B 18,46 4193,61 358,47 22225,42 38,43 

Reorganização 22,59 128,42 47,70 238,50 0,51 

Desenvolvimento 7,94 222,96 53,29 5435,82 11,65 

Degradação 6,77 502,21 87,93 7562,22 16,25 

Eco-unidades em reorganização 

Eco-unidades em degradação 

Eco-unidades em equilíbrio 2A 

Eco-unidades em equilíbrio 1A 

Eco-unidades em equilíbrio 2B 

Eco-unidades em equilíbrio 1B 

Eco-unidades em desenvolvimento 
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As espécies com um maior número de indivíduos não apresentaram exclusividade em algum tipo 

de eco-unidade. De acordo com os pressupostos do método, as espécies intolerantes à sombra 

deveriam estar concentradas nas eco-unidades em desenvolvimento, que são aquelas que 

sucedem as clareiras ou eco-unidades em reorganização. Entretanto, isso ocorreu somente com 

algumas espécies, tal como a Xylopia aromática, considerada intolerante à sombra, que dos 33 

indivíduos que ocorreram no levantamento, 29 se encontravam em eco-unidades em 

desenvolvimento. Tapirira guianensis, classificada como tolerante à sombra, possuía 47 

indivíduos, sendo 1 da eco-unidade em desenvolvimento e o restante distribuído em eco-unidades 

em equilíbrio e degradação. Em contraposição a essas duas espécies, Symplocos mosenii, 

espécie tolerante à sombra, que deveria ocorrer quase exclusivamente nas categorias em 

equilíbrio e degradação, foi representada com 18 indivíduos nas eco-unidades em 

desenvolvimento e 50 naquelas em equilíbrio. 26,66% (208 indivíduos) e 20% (350 indivíduos) das 

espécies classificadas como intolerantes à sombra e tolerantes à sombra respectivamente, foram 

distribuídas nas três categorias de eco-unidades. No caso das espécies representadas por poucos 

indivíduos, quando exclusivas de alguma eco-unidade, em sua maioria não apresentou a 

coincidência esperada. 

1.1.3.3. Parque Estadual da Ilha do Cardoso – Floresta de Restinga (10,24ha) 
Caracterização silvigênica - A caracterização silvigênica foi feita nos 10,24 da Parcela 

Permanente de Floresta de Restinga do Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Nessa parcela 

permanente foram mapeados 1591 indivíduos nos 10,24ha estudados, o número médio de 

indivíduos amostrados por linha foi 48 e foram amostradas 33 linhas de 320m de comprimento 

cada. O número de indivíduos amostrado na categoria de eco-unidades do presente foi 1272 

indivíduos, seguidos pela categoria do passado com 162 indivíduos e 157 indivíduos nas eco-

unidades do futuro. A subcategoria das eco-unidades do presente do tipo 2A apresentou o maior 

número de indivíduos (986) e foi dominante, seguida da subcategoria do tipo 2B com 281 

indivíduos amostrados, já as categorias 1A e 1B foram encontradas em número muito reduzido 

quatro e um (4 e 1) indivíduos respectivamente (Tabela 3). 

Tabela 3. Número de indivíduos amostrados nos 10,24ha da Parcela Permanente da Floresta de 
Restinga do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, distribuído nas categorias do presente, futuro e 
passado: 

  

Categorias presente ∑ presente futuro passado total clareira 

subcategorias 1A 2A 1B 2B      

n. indivíduos 4 986 1 281 1272 157 162 1591* 119** 

% indivíduos         79,9 9,9 10,2 100   
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As eco-unidades do presente de subcategoria do tipo 1A; que apresentam árvores 

pequenas com fuste longo; e as eco-unidades do tipo 1B; com árvores pequenas com fuste curto; 

foram encontradas em número reduzido, 0.02% e 0.07% respectivamente, não sendo 

representativas do trecho de área estudada. Estas árvores estão abaixo do ponto de inversão 

ecológica, isto é, com altura abaixo total, abaixo da metade da altura do dossel. As eco-unidades 

do tipo 2A; são compostas por árvores altas com fuste curto; predominaram nesta formação com 

60,67% da área total amostrada, seguidas pelas eco-unidades do tipo 2B; árvores altas com fuste 

longo; com 22,00% de área amostrada. Este resultado corrobora o trabalho de (Engel & Prado 

1992), realizado em um Mata Pluvial Atlântica, que encontrou o mesmo resultado em relação as 

eco-unidades de equilíbrio dinâmico 2A e 2B (Tabela 2). Este resultado também está de acordo 

com Torquebiau (1986), que afirma que é comum que se tenha uma matriz com eco-unidades de 

equilíbrio dinâmico 2A, onde as outras eco-unidades estão inseridas. Engel & Prado (1992) 

encontraram resultados semelhantes 42% das eco-unidades 2A e Torquebiau (1986) também 

encontrou 57% de eco-unidades 2A, segundo este mesmo autor esses dados correspondem, a 

uma unidade florestal madura, estável e bem estratificada, característica de solos férteis e bem 

drenados. As eco-unidades formadas pelas árvores do futuro ocuparam um total de 3,20% da 

área. Embora essa percentagem seja baixa, acredita-se que seja suficiente para repor as eco-

unidades em degradação, formadas por árvores do passado também que ocupa 7,65% do trecho 

de Floresta de Restinga analisado. Esses números indicam que esta formação não está 

condenada a se extinguir e sim em equilíbrio dinâmico, pois os números estão próximos (Tabela 

4).  

As eco-unidades em reorganização, formada pelas clareiras, constituem 6.55% da área total 

amostrada. São encontradas distribuídas por toda a área e são considerada pequena, resultante 

da queda de galhos, morte em pé e em raros casos foram encontradas árvores cuja raiz foi 

arrancada (Tabela 2). As árvores tropicais possuem a capacidade de regenerar a folhagem 

perdida ou lesionada pela queda de ramos e árvores, a regeneração ocorre com a produção de 

ramos e troncos novos. Arquitetonicamente, este processo se denomina reiteração traumática, 

importante no balanço energético das árvores (Hallé et al. 1978). Em clareiras pequenas, as 

reiterações traumáticas, e as induzidas pelo aumento da luz, tendem a fechar as aberturas no 

dossel (Oldeman 1978). O número de eco-unidades encontrado foram: Equilíbrio 1A - 1 ; 

Equilíbrio 1B – 2; Equilíbrio 2A - *; Equilíbrio 2b – 134; Reorganização – 78; Desenvolvimento – 

116; Degradação – 94 
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Tabela 4. Área ocupada pelas eco-unidades nos 10,24ha da Parcela Permanente da Floresta de 
Restinga do Parque Estadual da Ilha do Cardoso - Cananéia – SP. 

* Essas medidas não foram calculadas, pois a eco-unidades em equilíbrio 2A, corresponderam a uma matriz, na qual foram inseridas 
as eco-unidades restantes. 

 

Esta floresta possui três estratos distintos: um inferior onde estão alocadas as árvores do 

futuro que esperam a aberturam de clareiras para emergir e palmeiras adaptadas à sombra; o 

dossel, onde a maioria dos indivíduos está estabelecida, entrelaçados e compartilhando a 

luminosidade. Finalmente há um terceiro estrato, que é composto por árvores emergentes, cuja 

altura pode ultrapassar 20m. Um estudo realizado na Ilha do Cardoso por Sugiyama (1998), 

também constatou, um número de estratos reduzidos. De acordo com Webb (1959) e Dillenburg 

(1986), adversidades como estresse hídrico e baixa fertilidade do solo podem reduzir o número de 

estratos a um ou dois.Hallé (1978) é contra a utilização do termo estrato para análise silvigênica, e 

sim utilizar o termo camada, porque estas se referem apenas as árvores do presente e não a 

população inteira. Considerando que possui o maior número de indivíduos e as maiores árvores, o 

"grupo" do presente, determina a arquitetura geral e as variações principais do gradiente vertical 

de luz da floresta. O chão é coberto por bromélias, que estão completamente adaptadas a esse 

ambiente alagado e úmido. A maior fonte de nutrientes na planície costeira é a atmosfera, 

havendo uma camada orgânica pouco profunda e uma trama de sistemas subterrâneos que 

reabsorve rapidamente os minerais provenientes da decomposição orgânica. As epífitas e as 

bromélias terrícolas aqui também desempenham papéis fixadores e estabilizadores na ciclagem 

de nutrientes (Mantovani 1992).  Orian (1982) sugere como fatores que determinam a formação 

de clareiras, a predominância de raízes superficiais e o grande número de cipós e epífitas que 

crescem sobre a copa das árvores, aumentando significativamente o peso que deve ser suportado 

pelas raízes. As palmeiras amostradas neste levantamento são da espécie Euterpe edulis, 

existem outras espécies na área, que não foram amostradas. As palmeiras que foram amostradas 

foram deslocadas para a categoria de árvores do presente, como proposto por Torquebiau (1986), 

mais precisamente para as eco-unidades de equilíbrio dinâmico 2A. A rebrota é um importante 

mecanismo para a recomposição dos ambientes degradados de restinga. Porém, o fato de nem 

todas as espécies apresentarem tal capacidade parece indicar que as espécies com poder de 

Eco unidade Área mín (m2) Área máx (m2) Área méd (m2) Área Total (m2) Área Total (%) 

Equilíbrio 1A 20,9 20,9 20,9 20,9 0,02 

Equilíbrio 1B 21,1 27,2 23,53 70,58 0,07 

Equilíbrio 2A * * * 62126,78 60,65 

Equilíbrio 2B 0,002 2162,75 114,06 22355,67 22,00 

Reorganização 0,96 505,87 80,84 6709,42 6,54 

Desenvolvimento 0,002 91,4 26,68 3281,53 3,20 

Degradação 0,01 376,83 74,62 7835,11 7,64 
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rebrota possuem vantagem na regeneração da área, o que provavelmente irá afetar as 

características estruturais do ambiente recolonizado (Assumpção & Nascimento 2000). O fator 

alagamento e tipo de solo serão correlacionados posteriormente com o mapa do mosaico 

silvigênico (Figura 3), para verificar a influência destes na formação e/ou aceleração de formação 

dos mosaicos. Será realizado uma reamostragem em dezembro de 2006, onde poderá se 

constatar a evolução dessa área, podendo-se assim avaliar seu potencial de auto-sustentação. As 

perguntas que se seguem após a construção do mapa do mosaico florestal são: As eco-unidades 

são geradas por fatores físicos? Qual fator físico é gerador ou inibidor de determinadas eco-

unidades? Os dados de remedição do Projeto Temático, já indicaram que um intervalo de três 

anos é suficiente para que ocorressem mudanças significativas nesta formação de caráter 

plenamente edáfico. 
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Figura 4. Mapa silvigênico da parcela permanente instalada nos 10,96ha da Parcela 

Permanente da Floresta de Restinga do Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso - Cananéia-SP 
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1.1.4. Conclusões 

1.1.4.1. Estação Ecológica de Caetetus – Floresta Estacional Semidecídual 
A caracterização silvigênica indicou que a floresta estudada trata-se de uma floresta madura 

e bem conservada, mesmo com as discrepâncias observadas entre ecounidades em degradação 

e ecounidades em desenvolvimento. 

1.1.4.2. Estação Ecológica de Assis - Cerradão 
Conclui-se para o Cerradão que, devido às poucas coincidências na distribuição nas eco-

unidades das espécies classificadas em categorias ecológicas, o método utilizado não coincide, 

em sua forma original, com o método de caracterização sucessional comumente usado para 

formações florestais. No entanto, ficou claro que o mapeamento silvigênico retratou o 

comportamento arquitetural das espécies em relação aos fatores abióticos, principalmente no que 

diz respeito ao regime hídrico.  

1.1.4.3. Parque Estadual da Ilha do Cardoso - Floresta de Restinga 
A silvigênese foi adequada para a caracterização do trecho de floresta de Restinga, 

descrevendo fielmente o que está ocorrendo com aquela área. Embora as florestas costeiras 

tenham um histórico de perturbação, devido à colonização portuguesa, esta área estudada 

apresenta-se estável, em equilíbrio dinâmico, devido a grande concentração de eco-unidades 2A 

e 2B, equivalentes à fase mais madura da floresta. O entorno da parcela está protegido e tem seu 

acesso restrito, o que favorece a conservação da área. 

1.1.5. Dificuldades e perspectivas 

A proposta de concentrar pesquisadores de diversas áreas nas quatro fisionomias florestais 

mais representativas do Estado de São Paulo é inédita no Brasil e nesta escala de detalhamento, 

talvez, se não for a única, seja uma das poucas no mundo. No entanto, em toda pesquisa 

científica podem surgir dificuldades no decorrer da aplicação do método de estudo. Na análise 

silvigênica, em particular, por se tratar de um método relativamente novo, muitos obstáculos 

podem retardar o desenvolvimento das atividades de campo. Entretanto, é correto afirmar que 

muito se aprendeu devido ao caráter inovador do projeto. As dificuldades inicialmente ocorreram 

na aplicação do método, por diferentes pesquisadores, em quatro áreas distintas. As dúvidas 

ampliam o tempo de realização do trabalho e para que isso fosse minimizado foram necessárias 

viagens ao campo para padronizar a aplicação do método. O apoio e a infra-estrutura fornecidos 

pelo Projeto Temático, foram fundamentais para dinamizar a coleta de dados e o acesso dos 

diversos pesquisadores aos equipamentos de campo. 

Observações durante a coleta de dados indicaram que alguns fatores devem ser destacados 

para facilitar a operacionalidade do método com abordagem nos conceitos silvigênico. Seguem 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IV   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

17

abaixo alguns pontos a serem ressaltados por ocasião da aplicação do método de estudo no 

campo: 

− A distinção entre árvores do presente e futuro causou muitas dúvidas na forma 

fisionômica Cerradão. Segundo Oldeman, (1978), a arquitetura pode ser interpretada 

como fruto das condições energéticas abaixo do dossel. A chave de identificação das 

categorias arbóreas (presente e futuro) proposta por Torquebiau (1986) se baseia nesse 

pressuposto. Torquebiau ainda afirma que a maioria das árvores tropicais pioneiras 

completa sua vida com o modelo inicial de arquitetura, pelo menos em condições 

naturais de sucessão florestal, e em sua pesquisa as considera sob a mesma categoria 

de árvores do futuro de outras espécies (embora algumas sejam árvores do presente) 

por que ambas representam estágios iniciais de regeneração natural na floresta e por 

causa da falta de dados florísticos e auto ecológicos na área de estudo para separá-las 

em dois grupos. No entanto, no Cerradão não há restrição de luz e a arquitetura parece 

ocorrer muitas vezes em função do regime de água no solo. Além disso, não havia 

restrição de dados florísticos. Vale ainda salientar que nesta pesquisa a chave de 

identificação foi seguida à risca, já que um dos objetivos foi avaliar a eficiência do 

método em diferentes formações florestais.  

− Em princípio a identificação de uma árvore considerada do passado parece ser a mais 

fácil. Entretanto, árvores cobertas por parasitas podem dar a falsa impressão de que não 

sobreviverão. Na floresta estacional semidecídual da Estação Ecológica de Caetetus 

muitas árvores no início da coleta de dados, foram categorizadas como do passado. 

Mas, a partir do momento em que uma experiência maior foi adquirida no campo, tais 

árvores foram reclassificadas como do presente. Com isso, houve um retardamento na 

coleta de dados. 

− O trabalho deve ser realizado por no mínimo duas pessoas. O uso de trena pode ser 

adequado para áreas que possuem subbosque relativamente aberto. No caso da 

Floresta Estacional semidecídual, o uso da trena no início da pesquisa atrasou bastante 

o trabalho. Mais tarde se optou pelo uso de um aparelho que mede distâncias 

horizontais, o que facilitou bastante o trabalho. 

− A coleta de dados demandou um tempo acima do esperado devido à extensão das áreas 

de trabalho. As pesquisas foram realizadas em áreas correspondentes a 5,12ha e 

10,24ha. Neste caso, o tamanho amostral foi interessante, pois se pretendia 

correlacionar o mosaico silvigênico com fatores abióticos dentro da parcela permanente. 

Entretanto, de acordo com Torquebiau (1986), é possível determinar para diferentes 

parcelas uma área silvigenética mínima que, por analogia com o conceito de área 

florística mínima, pode ser a menor área na qual a composição de eco-unidades do 
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mosaico é adequadamente representada, ou seja, a menor área na qual as eco-

unidades mais raras aparecem. 

− A escolha da distância entre linhas de inventário pode parecer simples, mas é essencial 

para os resultados do trabalho. Essa distância é considerada adequada a partir do 

momento em que não há excessiva sobreposição de copas. Espaços vazios entre as 

copas são considerados naturais. No entanto, deve haver um bom senso na escolha da 

distância de acordo com o tipo florestal estudado. As árvores do cerradão apresentam 

diâmetro de copa menor que aqueles apresentados pelas árvores da Floresta Estacional 

Semidecídual. No entanto, uma distância de 10m entre linhas de inventário foi suficiente 

para o levantamento das duas áreas. 

É importante salientar que o uso do método em parcelas permanentes abre um precedente 

para que novas pesquisas sejam realizadas, principalmente em tipos florestais nos quais ainda 

não foi utilizado. Além disso, a possibilidade de monitoramento do mosaico no tempo incute a 

perspectiva de esclarecer pontos do estudo referente à dinâmica florestal ainda não elucidados 

para algumas formas fisionômicas, tal como o Cerradão e a Restinga.  

Os estudos de dinâmica florestal ou de comunidades florestais foram iniciados em florestas 

temperadas originando muitos modelos e fórmulas, até hoje utilizados. Estes índices parecem ser 

eficientes para florestas temperadas, mas para florestas tropicais úmidas, frequentemente 

produzem taxas confusas (Oldeman 1989). A partir de então estes modelos e/ou hipóteses, vêm 

sendo testados em estudos para a compreensão das florestas tropicais, propiciando resultados 

não muito concretos, que necessitam de dados complementares. A obtenção de resultados 

concretos é um objetivo audacioso, tendo em vista a complexidade de fatores que atuam e 

interagem nestas florestas, mas pode se tornar viável a partir do momento em que um grande 

volume e diversidade de dados vêm sendo gerado pelo Projeto Temático “Diversidade, dinâmica e 

conservação em florestas do Estado de São Paulo: 40 ha de parcelas permanentes” 

Biota/FAPESP. 

O Estado de São Paulo, como a maioria dos estados brasileiros, possui hoje alguns poucos 

remanescentes florestais maiores geralmente protegidos sob a forma de Unidades de 

Conservação e circundados por pequenos fragmentos, em regra muito degradados. Devido a isso 

existe a necessidade de novas teorias direcionadas à compreensão das florestas tropicais, cuja 

maioria dos estudos, com algumas poucas exceções (Schiavini, 1992, Rodrigues, 1992 e 1986 

entre outros), se restringe à fitossociologia, com a aplicação de diferentes métodos e sem uma 

padronização de área ou correlação com fatores abióticos. 

Outra perspectiva de uso do mapeamento do mosaico silvigênico é a integração com outros 

subprojetos (referentes a solo, relevo, água, clima, taxonomia, grupos ecológicos etc.) 

enriquecendo a análise dos resultados dentro do projeto temático, além de servir como subsídio 

para outros estudos.  
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1.2. Dinâmica de clareiras  

1.2.1 O que é uma clareira? 

Uma clareira embora seja facilmente identificada no campo como uma abertura de alguns 

metros quadrados no dossel florestal, pode ser definida e medida de formas muito distintas de 

acordo com os objetivos d do trabalho (Popma et al., 1988).  

O surgimento dessa abertura no dossel pode resultar da queda de um galho, da morte de 

um ou vários indivíduos do dossel, embora outros indivíduos dos estratos inferiores sejam também 

afetados pela sua formação (Runkle 1992).  

A abertura de clareiras é freqüente em muitas florestas maduras (Whitmore 1978), e tende a 

criar um importante contraste ambiental com as áreas de sub-bosque vizinhas em florestas altas e 

com dossel bastante fechado (Ricklefs 1977, Hartshorn 1978, Canham et al. 1990).  

A morte de uma árvore faz com exista maior disponibilidade de recursos, principalmente 

daqueles relacionados à radiação e às propriedades do solo, especialmente no centro de uma 

clareira, onde as condições microclimaticas são notavelmente diferentes em relação às porções 

da floresta sob dossel contínuo (Brown 1990, Barik et al. 1992, Denslow et al. 1998, Nicotra et al. 

1999, van Dam 2001, Clinton 2003).  

Nas clareiras a temperatura do ar e do solo é maior e varia mais ao longo do dia. A umidade 

do ar é menor, pois a temperatura é maior e os ventos são mais velozes em clareiras. A umidade 

do solo varia de acordo com diferentes fatores (condições do solo, substrato, radiação e biomassa 

radicular), mas tende a ser menor em clareiras.   

O próprio processo de formação de uma clareira produz no chão da floresta uma variada 

distribuição espacial de resíduos resultantes da partes mortas das plantas que formaram a 

clareira, bem como o eventual desenraizamento de uma ou mais árvores pode produzir 

depressões e montículos, fatores que somados a outros, criam grande heterogeneidade ambiental 

no interior de cada clareira. (Poulson and Platt 1989, Shaetzel, et al., 1989; Aguilera & Lauenroth 

1995, Dalling & Hubbell 2002) 

Essa grande heterogeneidade ambiental faz com que a abertura de clareiras seja 

considerada com um importante fator de criação de habitats, e para a manutenção da diversidade 

nas florestas (Grubb 1977, Whittaker & Levin 1977, Denslow 1980, Hubbell and Foster 1986, Clark 

1990, Wright et al. 2002).  
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1.2.2 Porque estudar dinâmica de clareiras? 

1.2.2.1 Regeneração Florestal 
Conhecer os padrões e processos que determinam o estabelecimento, crescimento e morte 

do estrato dominante é essencial para se entender como as florestas de dossel fechado mantém 

sua estrutura no tempo (Hubbell e Foster, 1986). Embora entender como as plantas herbáceas, 

lianas, bambus, palmeiras, samambaiaçus e indivíduos arbustivo-arbóreos dos estratos inferiores 

regeneram, também represente um importante aspecto na compreensão biodiversidade vegetal 

dessas florestas, uma vez que essas espécies compõem grande parte da riqueza total de 

espécies em muitas dessas florestas tropicais.  

Na maioria destas florestas, a manutenção do estrato dominante e dos estratos inferiores da 

floresta está em parte vinculada à morte de indivíduos do dossel, ou seja, à abertura de clareiras 

(Whitmore 1990).  

A substituição de uma árvore de dossel por outra é um processo lento e complexo tendo as 

clareiras um importante papel no estabelecimento ou no favorecimento de  indivíduos que irão 

futuramente ocupar o dossel da floresta.  

Este processo de morte de árvores do dossel, abertura de clareiras e posterior fechamento 

do dossel, por novas árvores que atingem esse estrato, é denominado dinâmica de clareiras 

(Whitmore, 1975; Brokaw & Busing 2000), e não é pontual nem estático.  

Em diferentes momentos clareiras se formam em diferentes pontos da floresta e com o 

tempo elas vão sendo gradualmente preenchidas. A ação contínua dessa dinâmica de clareiras 

faz com que a floresta, a cada momento, seja formada por um conjunto de clareiras de diferentes 

tamanhos, idades e graus de preenchimento, entremeadas a trechos nos quais o dossel 

permanece por muito tempo sem sofrer mudanças, conferindo à floresta um aspecto de mosaico, 

sua principal característica estrutural (Watt 1947, Whitmore 1975). Assim, conhecer as taxas de 

abertura e fechamento de clareiras, além da área ocupada por elas traz valiosas informações 

sobre a estrutura e a regeneração da floresta, e colabora para o estabelecimento de previsões 

sobre os caminhos e futuros dessa floresta (Runkle 1992). 

1.2.2.2 Composição florística 
Dentro da dinâmica de clareiras, uma das principais questões está relacionada à quais 

espécies irão substituir a(s) árvore(s) morta(s). Este conhecimento fornece importantes indícios 

para avaliar como está sendo mantida ou alterada a composição florística do dossel no tempo e 

como as espécies estão ou estarão distribuídas na floresta.  

Apesar de existirem situações nas quais a própria árvore que caiu seja a responsável pelo 

fechamento do dossel (Putz & Brokaw 1989, Negrelle 1995, Martins & Rodrigues 2002), 

geralmente a árvore morta é substituída por um indivíduo de uma outra espécie.  
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Existem espécies florestais que dependem diretamente de clareiras para seu 

estabelecimento e crescimento (Brokaw 1987, Popma et al. 1988, Alvarez-Buylla &, Clark & Clark 

1992, Dalling et al. 1998, Pearson et al. 2003).    

Porém, a determinação de qual será a nova espécie a compor o estrato dominante depende 

de vários fatores e conhecê-los é uma ferramenta efetiva para se fazer previsões sobre a 

manutenção ou a mudança da composição florística de um dado trecho de floresta. (Hubbel et al., 

1999)  

A associação de fatores como o microclima interno da clareira, as condições do substrato, a 

disponibilidade de propágulos, e as características da comunidade antes da abertura são alguns 

dos principais fatores considerados determinantes da composição de espécies dentro das 

clareiras (Hartshorn 1980, Garwood 1983, Brokaw 1986, Brokaw & Scheiner 1989, Dalling et al. 

1998).   

Já tem sido bastante bem documentada a relevância das clareiras na manutenção da 

estrutura e composição de florestas temperadas e florestas tropicais úmidas, em que a 

disponibilidade de luz tem sido considerada o principal fator limitante para a regeneração das 

espécies arbustivo-arbóreas. No entanto, é preciso reconhecer que as regiões temperadas e 

tropicais abrigam uma grande diversidade de formações florestais, e que em muitas delas, onde o 

principal fator limitante para a regeneração pode não ser a luz (p.ex., Florestas Paludosas, de 

Restinga, Deciduais, etc.), o papel e a exata relevância da dinâmica de clareiras precisa ainda ser 

demonstrada. Assim, generalizações sobre o papel e a importância das clareiras em relação às 

florestas tropicais como um todo, representam ainda simplificações ou mesmo generalizações 

indevidas.   

1.2.2.3 Dinâmica de populações 
Outra razão para se estudar clareiras está relacionada á sua influência em diferentes fases 

do ciclo de vida de espécies florestais.  

Durante o ciclo de vida de uma árvore na floresta, ciclo esse que pode durar anos, década 

ou séculos, um indivíduo está sujeito a surgir ou a permanecer no interior de uma clareira, ou a 

estar momentaneamente circundado por clareiras de diferentes tamanhos e longevidade. Essa 

presença no interior ou no entorno de clareiras pode se refletir de forma significativa na sua 

sobrevivência, desenvolvimento ou reprodução, e assim estar ou não adaptado a permanecer no 

interior ou na vizinhança de clareiras pode ser importante para os indivíduos e para a manutenção 

e a distribuição espacial das espécies arbustivo-arbóreas na floresta.  

A influência de uma clareira sobre uma dada espécie depende das exigências de cada 

espécies, mas varia também de acordo com as características da clareira (p.ex., microclima, 

nutrientes, etc.), da natureza do evento que a abriu. (Pickett 1983, Canham & Marks 1985, Lang & 
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Knight 1983, Clark 1990) e do contexto ou unidade do mosaico florestal onde essa clareira está 

inserida na Floresta (Martins & Rodrigues 2002).  

Entre os aspectos da dinâmica de populações de plantas influenciados por clareiras estão a 

mortalidade e danos físicos (Aide 1987, Clark & Clark 1991, Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos, 

1992), o crescimento e sobrevivência (Augspurger 1984, Chazdon 1986, Brokaw 1987, Howe 

1990, Brown 1996, Dalling & Hubbell 2002, Pearson et al. 2003), a produção, dispersão e 

germinação de sementes (Young et al. 1987, Schupp et al. 1989, Denslow & Dias 1990, 

Hammond et al. 1999, McAlpine & Drake 2003, Silveira et al. 2003), herbivoria (Coley 1983, 

Newbery & Foresta 1985, Augspurger & Franson 1988, Schupp 1988, Schupp & Frost 1989) e 

competição. 

O impacto das clareiras na dinâmica florestal não se restringe apenas às espécies vegetais, 

pois elas também exercem influencia sobre populações de animais (Harrison 1987, Endler 1993).  

Assim, apesar da influência de clareiras se expressar ao nível individual, conhecer seu 

impacto sobre a dinâmica de populações florestais é fundamental para o entendimento do 

processo de regeneração da floresta. 

1.2.2.4 Riqueza e diversidade 
A grande variedade de características ambientais dentro de clareiras cria diferentes 

oportunidades de estabelecimento e crescimento para muitas espécies. Em muitos casos, a 

mudança de micro-ambientes ocorre em uma escala tão pequena que possibilita a coexistência de 

espécies com diferenças marcantes em suas exigências de desenvolvimento (Wright 2002). Em 

outros casos, a disponibilidade de recursos e a variedade de micro-ambientes podem promover a 

coexistência de espécies que, em outras circunstâncias, estariam competindo diretamente para se 

desenvolver.  

Baseada nestas informações foi formulada a hipótese da partição de clareiras para explicar 

a diversidade de espécies em florestas tropicais (Grubb 1977, Denslow 1980), na qual clareiras 

possuem um papel central na construção e manutenção da diversidade de nichos na floresta.  

Neste contexto, as espécies teriam se especializado em utilizar nichos específicos durante 

seu processo de regeneração, evitando assim a competição direta por recursos.   

Atualmente, a exata importância das clareiras e desta hipótese na compreensão dos 

mecanismos responsáveis pela manutenção da diversidade de espécies em florestas tropicais tem 

sido bastante questionada (Hubbell et al. 1999, Brokaw & Busing 2000, Schinitzer & Carson 2001, 

Wright 2002, Sheil & Burslem 2003).  

Independentemente de existir entre as espécies uma efetiva partição de nicho em relação às 

clareiras, as clareiras tendem a ser nas florestas tropicais úmidas sítios onde uma maior 

densidade de plântulas se estabelece, e assim a abertura de clareiras certamente promove a 
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manutenção de populações, aumentando a riqueza de espécies na floresta. (Grubb 1977, Duncan 

et al. 1998)  

1.2.3 Definições de clareira 

Uma clareira pode ser definida de muitas formas distintas e a adoção de diferentes critérios 

para sua delimitação e mensuração pode produzir resultados muito diferentes (van der Meer et al., 

1994). Assim, o número de clareiras encontradas, a distribuição espacial dessas clareiras, suas 

dimensões, sua forma, orientação, a altura do seu entorno, bem como o e número de indivíduos, 

espécies e grupos funcionais encontrados dentro dessas clareiras pode ser fortemente afetado 

pela definição adotada. 

Como conseqüência a definição de clareira empregada altera profundamente a avaliação 

que se faz de uma floresta e de sua dinâmica. 

O método para descrição de clareiras mais utilizado em estudos de florestas tropicais é o 

proposto por Brokaw (1982), que também considera uma clareira como sendo uma abertura no 

dossel, mas que define suas dimensões apenas como sendo a parte dessa abertura, onde a luz 

penetra sem obstrução alguma até dois metros acima do chão. 

Embora muito empregada essa definição é ineficiente para descrever as áreas no chão da 

floresta que são iluminadas pela radiação direta que penetra por essas aberturas, pois essas 

áreas iluminadas são, em geral, muito maiores do que aquela definida por esse critério. Vários 

autores sentindo tais dificuldades fizeram já propostas alternativas ou adaptações à proposição 

desse autor (Costa e Mantovani, 1992; Gandolfi, 2000; van der Meer et al. (1994). 

 Já Runkle (1981, 1982), define a clareira não como uma abertura no dossel, mas sim como 

uma área no chão da floresta sob uma abertura do dossel. Essa área no chão é maior e tem 

limites distintos daqueles observados da abertura no dossel, uma vez que se estende até a base 

das chamadas árvores do entorno das clareiras, árvores com altura entre 10 e 20 m e diâmetro 

maior do que 25 cm, e que servem para delimitar clareira, mas não pertencem a ela.  

van der Meer et al. (1994) em seu estudo fizeram uma simplificação desta definição de 

Runkle (1981) considerando como árvores do entorno apenas aquelas com altura maior do que 20 

m.  

Por suas vez Gandoli (2000) considerando que entre diferentes formações florestais, numa 

mesma formação florestal e mesmo em trechos distintos de um fragmento a altura máxima do 

dossel variava muito, sugeriu que esse limite superior do dossel fosse definido com base na 

floresta em observação.  

Se, no entanto, o dossel fosse apenas caracterizado por seu limite superior, p. ex. 20 m de 

altura, as árvores que crescessem no interior da clareira apenas seriam árvores do entorno da 

clareira quando atingissem o dossel (20 m) e, portanto, um período de muitos anos seria 

necessário para que qualquer alteração nas dimensões da clareira fosse identificado. Em funçã 
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disso considerou o dossel não como uma superfície unindo o topo das copas das árvores desse 

estrato, mas um camada tridimensional que se estendia desde essa superfície superior até uma 

superfície inferior definida pela base das árvores desse estrato.  

Portanto o dossel teria uma profundidade definida como a profundidade vertical média das 

copas das árvores desse estrato e uma árvore para pertencer a essa estrato teria que ter sua 

copa atingindo o limite inferior do dossel.  

Tal definição resultou que Floresta Estacional Semidecidual estudada por Gandolfi (2000) o 

limite superior médio do dossel estaria  respectivamente a 18m ou 20m  de acordo com o trecho 

do fragmento em observação. Sendo  a profundidade vertical média das copas das árvores do 

dossel cerca de 5m, então o limites inferior médio do dossel seria respectivamente 13m ou  15m 

de altura, de acordo com  o trecho estudado. 

Essas definições resultaram que o indivíduo para pertencer ao entorno da clareira teria de 

estar no dossel e, portanto tinha de ter no mínimo uma altura de 13m ou  15m. 

Esse método adaptado de Runkle (1981) favorece uma definição de clareira que privilegia 

uma maior inclusão de área iluminadas no chão da floresta como pertencentes à clareira. Em 

contrapartida dada a maiores alturas utilizadas para se definir o dossel do que no método de 

Brokaw(1982), onde o limite do dossel está a apenas 2 m do chão, esse método adaptado é 

menos sensível a pequenas alterações nas dimensões da clareira em relação ao de Brokaw 1982) 

já que nesse último pequenos crescimentos de arbustos  arvoretas dentro da clareira quee atinjam 

mais de 2m já alteram as suas dimensões e formato da clareira.   

Em alguns dos sub-projetos do projeto Parcelas Permanentes optou-se por se modificar o 

método de Runkle (1981), ou de van der Meer et al. (1994), seguindo-se um caminho semelhante 

ao adotado por Gandolfi (2000), enquanto em outros estudos aplicou-se o método proposto por 

(Brokaw, 1982).  

O dossel florestal formado pelas copas das árvores desse estrato não se constitui numa 

camada maciça e homogênea, pois no espaço e no tempo, a justaposição entre as copas varia, 

assim como a densidade das folhas dentro de cada uma delas. Disso resulta que existem muitos 

espaços abertos no dossel, sejam entre copas de árvores vizinhas ou entre as folhas em cada 

copa. Como conseqüência embora o dossel seja um estrato simples de delimitar no campo exste 

um contínuo no tamanho das aberturas que aí se pode encontrar, podendo ter poucos centímetro 

ou centenas de metros. 

Essa constatação impõe a necessidade prática de estabelecer  a priori  uma dimensão 

mínima que será utilizada para se distinguir os espaço abertos presentes no dossel que serão 

simplesmente referidos como sendo “aberturas” no dossel , daqueles que serão denominados de 

clareiras. Muitas vezes, “buracos” existentes no dossel de dimensões iguais ou inferiores a 40 m² 

não são amostrados num estudo de clareiras e são  apenas considerados  como “aberturas no 

dossel”. (Gandolfi 2000). 
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Como se pode ver a diversidade estrutural existente entre formações florestais, e entre 

florestas de uma mesma formação impõe a adoção de critérios variáveis, no entanto, esse uso de 

diferentes definições apresenta problemas quando se pretende estabelecer comparações entre os 

resultados obtidos a partir do emprego de diferentes métodos. 

 Assim, o número de clareiras encontradas, o número espécies presentes no interior da 

clareira, etc., podem ser distintos não por razões reais, mas sim pelo uso de definições distintas.  

A padronização de um método pode ser a solução adotada, no entanto, também ela não é a 

garantia de uma avaliação isenta de críticas.  

Se a opção adotada for, por exemplo, a aplicação do método de Runkle (1981) o entorno da 

clareira será definido por alturas e um diâmetro pré-establecidos (altura entre 10 e 20 m e 

diâmetro maior que 25 cm) que aplicadas a formações florestais muito diferentes como Florestas 

Ombrófilas Densas (Mata Atlântica) e Savanas Florestas (Cerradão) podem resultar em 

dificuldades. 

Com já foi dito o método de Runkle (1981), ou adaptações dele, são relativamente menos 

sensíveis ao fechamento da clareira do que o de Brokaw (1982), no entanto, ele descreve , de 

maneira muito melhor as áreas iluminadas pela radiação solar direta do que o método de Brokaw 

(1982) 

Numa trecho de flores a aplicação do método Runkle (1981), ou  de suas adaptações tende 

a produzir clareiras maiores e em menor número, enquanto o de Brokaw (1982) tende a descrever 

clareiras com menores dimensões e fragmentar clareira grande definidas pleo método anterior em 

várias  clareiras pequenas, aumentando o número total delas numa área. 

Esses exemplos simples apontam as dificuldades existentes no estudo de florestas tropicais 

e subtropicais ao mesmo tempo tão distintas quanto complexidade. Mostram a a influência da 

escolha dos métodos nos resultados obtidos, apontando a relatividade inerente aos resultados 

científicos e a convivência de pontos de vista diversos quanto aos procedimentos metodológicos.  

 Pode-se assim entrever que um universo muito grande de estudos relativos às clareiras e 

ao seu papel nas florestas poderão ser feito nas Parcelas Permanentes implantadas no estado de 

São Paulo pelo Programa Biota/Fapesp. Aspectos como a escolha das clareiras a serem 

estudadas, a medição do tamanho e forma dessas clareiras, o mapeamento delas, os parâmetros 

abióticos e bióticos a serem amostrados, o desenho experimental a ser utilizado em estudos que 

façam avaliações simultâneas e/ou temporais, e muitos outros, alguns dos quais já começam a 

ser parcialmente tratados nos sub-projetos em execução. 

1.2.4. O estudo de clareira em parcelas permanentes 

Entre as vantagens que se pode salientar do desenvolvimento de estudos sobre a dinâmica 

de clareiras dentro de uma malha de um projeto de parcelas permanentes, estão as possibilidades 

de acompanhamento temporal da abertura, preenchimento e fechamentos de clareiras de 
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diferentes tamanhos, em diferente posições topográficas sob diferentes solos e formadas por 

causas diversas, vantagens que se somam a outras como  a disponibilidade do conhecimento 

florístico e estrutural de toda a vegetação do entorno dessas clareiras. 

O projeto "Diversidade, dinâmica e conservação em Florestas do Estado de São Paulo: 

40ha de parcelas permanentes" que está se desenvolvendo no Estado de São Paulo apresenta 

além das vantagens já referidas outras decorrentes de estarem sendo simultameante estudas 

clareiras naturais pertencente as formações florestais tropicais e subtropicais muito diferentes 

entre si (Floresta de Restinga, Floresta Atlântica de Encosta, Floresta Estacional Semidecidual e 

Cerradão). Esse fato permite que um outro nível de variação possa ser percebido, interpretado e 

explorado na compreensão da atruação dos mecanismos responsáveis pela manutenção da 

biodiversidade entre tipos florestais distintos, um aspecto que poucas vezes tem se podido realizar 

simultaneamente num mesmo país ou região. 

No projeto Parcelas Permanentes vários estudos estão sendo desenvolvidos tendo como 

perspectivas a regeneração das espécies arbustivo-arbóreas dentro da floresta e 

conseqüentemente o estudo de clareiras, ou da dinâmica de clareiras, ou processos de 

relacionados à formação de clareiras. Esse sub-projetos seraõ apresentado de foram sintética a 

seguir. 

1.2.4.1. A Regeneração Natural em Diferentes Regimes de Luz na Parcela Permanente 
de Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana 

No seu projeto de mestrado entitulado “A regeneração natural em diferentes regimes de luz 

na Floresta Atlântica de encosta”, Renato A. F. Lima, procura caracterizar  o  regime de distúrbio 

na área de estudo, discutir a existência de diferenças entre a composição florística de áreas 

clareira e áreas de sub-bosque, discutir se é maior riqueza e/ou diversidade de espécies em 

clareiras do que no sub-dossel e descrever como se comportam o crescimento, sobrevivência e 

recrutamento de populações de espécies arbustivo-arbóreas em áreas clareira e de sub-bosque? 

 Para responder a essas questões quatro conjuntos de métodos tem sido empregados, 

métodos referentes ao regime de distúrbio, à composição florística, crescimento, sobrevivência e 

recrutamento de plântulas e estrutura de habitat. 

1.2.4.1.1. Regime de Distúrbio 

Está sendo feito o levantamento sistemático de todas as clareiras encontradas no interior da 

parcela de 10,24ha, usando-se a definição de clareira proposta por Runkle (1992), delimitando-se 

as clareiras de acordo Runkle (1981) e a calculando-se a área da clareira segundo Lima (2005).  

Além da área e formato (relação área-perímetro), também estão sendo avaliadas para cada 

clareira, as seguintes características: diâmetro, altura original, direção da queda e espécie de 
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todas as quedas (troncos e galhos caídos), além do tipo de queda (árvore desenraizada, 

quebrada, morta em pé ou queda de galho).  

Embora difíceis de realizar considerações sobre a idade também estão sendo  feitas para 

evitar a escolha de clareiras em fase sucessional avançada e para facilitar a determinação da taxa 

de formação de clareiras e a taxa de recorrência da parcela. De maneira geral, clareiras em fase 

sucessional avançada foram consideras como aquelas que apresentavam seus destroços 

parcialmente ou totalmente decompostos, altura avançada da maioria dos regenerantes (>10m), e 

aparência antiga do revolvimento do solo, no caso de árvore desenraizada (Poorter et al., 1994).  

1.2.4.1.2. Composição Florística 

Após a localização e avaliação de todas as clareiras presentes na Parcela Permanente de 

Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana, alocada no P.E. Carlos Botelho, foram levantados dados 

sobre a regeneração natural tanto dentro quanto fora das clareiras.  

Este levantamento foi feito em 12 clareiras, através de 12 parcelas quadradas, 1 por 

clareira, de 10 x 10m (100m²) montadas diretamente sob a projeção vertical da abertura do 

dossel.  

Sob o dossel contínuo também foram montadas 12 parcelas de 10 x 10m adjacentes às 12 

clareiras sorteadas, sempre a uma distância mínima de 10 metros do limite externo das mesmas. 

O posicionamento destas parcelas mantém a mesma cota altimétrica do centro da clareira, 

evitando variações da vegetação relacionadas ao posicionamento topográfico. 

Para o levantamento da regeneração natural nas parcelas de clareiras e sob dossel 

contínuo, estão sendo avaliadas apenas as espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas (lianas e 

epífitas não estão sendo considerados).  

Os indivíduos incluídos na amostragem tem altura igual ou maior a 1 (um) metro, e menor 

que 5 cm de Diâmetro à Altura do Peito (DAP - 1,3m do solo). Para estes indivíduos, coletaram-se 

os seguintes dados: (1) identificação da espécie botânica; (2) diâmetro á altura do solo (DAS); (3) 

altura total e (4) altura de copa; e (5) posição do indivíduo.  

Para o posicionamento do indivíduo serão consideradas as seguintes categorias: (i) 

diretamente abaixo da abertura do dossel (à plena luz), (ii) abaixo da copa dos indivíduos 

circundantes à clareira (‘borda de clareira’), (iii) sob a copa de outros indivíduos regenerante, e (iv) 

sob dossel contínuo.  

A identificação está sendo feita através de coletas de material botânico de indivíduos fora 

das parcelas, quando possível.  

1.2.4.1.3. Crescimento, Sobrevivência e Recrutamento 

Uma reavaliação dos indivíduos marcados será realizada com o objetivo de avaliar o 

crescimento, mortalidade e recrutamento das populações estudadas nos dois ambientes. A 
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primeira avaliação foi feita no mês de Maio de 2005 e a segunda será feita no mês de Maio de 

2006. Nestas avaliações, será reavaliado o DAS, DAP (quando possível), a altura total, altura e 

diâmetros (maior e menor) de copa e fertilidade dos indivíduos já marcados.  

Todos os novos indivíduos acima de um metro (recrutas) serão marcados e avaliados 

segundo as mesmas variáveis citadas acima.  

Os indivíduos encontrados mortos serão anotados e para estes será avaliada a possível 

causa da morte entre as seguintes categorias: danos físicos (queda de galhos ou pisoteio), 

predação/herbivoria, patogenia, dessecamento ou causa indeterminada.  

1.2.4.1.4. Estrutura de habitat 

Para caracterizar o ambiente onde cada uma das parcelas está inserida, estão sendo 

compilados a partir de outros trabalhos realizados dentro da parcela permanente em estudo, 

variáveis de estrutura da vegetação circundante (Diâmetro à altura do peito - DAP, altura e 

espécie botânica dos indivíduos com DAP maior ou igual a 20cm), unidade do mosaico silvigênico 

onde a parcela está inserida e seu entorno, variáveis de solo (tipo de solo, matéria orgânica, 

nutrientes, disponibilidade de água no solo) e de relevo (modelo de elevação do terreno).  

Outras fontes de variáveis como posição topográfica (topo de morro, alta encosta, média 

encosta, baixa encosta e vale) também será anotada.  

Para este trabalho, as posições topográficas serão definidas em campo pelas extensões do 

perfil topográfico limitadas pelas cotas altimétricas com quebra de relevo, ou seja, com clara 

mudança na declividade do terreno. 

Está também sendo feita a caracterização do regime indireto de luz nos ambientes 

escolhidos a partir de fotografias hemisféricas digitais ao centro de cada parcela nos dois 

ambientes, sendo valores obtidos nas análises dessas fotos usados para comparar os regimes de 

luz entre cada uma das parcelas. 

Foram já medidas e caracterizadas 32 clareiras em toda a área, não incluídas aí as clareiras 

formadas por deslizamentos de terra, ou aquelas que tem porções fora da parcela permanente. 

Em doze parcelas instaladas em 12 clareiras amostraram-se 721 indivíduos em uma área de 

1.200m2. 

Tabela 3 . Lista das espécies com maior abundância (> 10 indivíduos), com respectivo número de 
indivíduos amostrados(N) em 12 parcelas situadas no interior de clareiras, numa parcela 
permanente de 10,24ha numa Floresta Ombrófila Densa, em Sete Barras (SP). 

Espécie N 

Euterpe edulis 41 

Piper aduncum 39 

Dichorisandra pubescens 35 

Calyptranthes lanceolata 27 

Cecropia glaziouii 25 
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Geonoma elegans 24 

Leandra mosenii 24 

Garcinia gardneriana 17 

Bathysa australis 14 

Guapira opposita 14 

Piper sp. 14 

Urera baccifera 14 

Piper cf. caldense 13 

Eugenia cuprea 12 

Alchornea glandulosa 11 

Tetrastylidium grandifolium  11 
 

 As principais dificuldades já assinaladas foram obter um número suficiente de clareiras que 

possuam características estruturais semelhantes dentro da Parcela Permanente de 10,24ha, o 

efeito do impacto de pesquisadores, mateiros e palmiteiros nos indivíduos marcados uma vez que 

a presença e a ação combinada de todos estes visitantes periódicos e esporádicos na área resulta 

no corte e/ou pisoteio de vários indivíduos marcados, além das dificuldades inerentes à 

identificação botânica sem coleta de material fértil, sobretudo de plântulas. 

1.2.4.2. Dinâmica de Clareiras Naturais na Parcela Permanente da Floresta de Restinga 
alocada no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, SP 

Na Parcela Permanente de Floresta de Restinga do P.E. da Ilha do Cardoso, a mestranda 

Milene Bianchi dos Santos vem trabalhos no sub-projeto “Dinâmica de Clareiras Naturais da 

Floresta de Restinga na Ilha do Cardoso, SP”, na tentativa de uma contribuição importante no 

entendimento da dinâmica dessa formação, para qual ainda são muito restritos os conhecimentos 

diversos, como espécies características, fatores de seletividade de espécies, mosaico ambiental, 

mas principalmente sobre a dinâmica da comunidade. 

O conhecimento do processo de regeneração que ocorre nas clareiras naturais de uma 

Floresta de Restinga é de fundamental importância para o entendimento de sua dinâmica 

funcional. As pressões exercidas sobre as Florestas de Restinga as tornam uma das formações 

florestais mais ameaçadas do estado, sendo necessários estudos que sustentam a adequação 

das práticas de conservação, manejo e restauração dessas comunidades. 

O objetivo deste trabalho é o de descrever a estrutura e a colonização de clareiras naturais 

em um trecho de Floresta de Restinga através da caracterização da estrutura de habitat das 

clareiras naturais, da descrição da composição florística de espécies arbustivo-arbóreas dos 

indivíduos de 0,5 a 2m de altura nas clareiras, e da análise da sobrevivência e o desenvolvimento 

dos indivíduos amostrados durante um ano. 
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A definição de clareira utilizada foi a de Runkle (1981) modificada por Gandolfi (2000) e 

adaptada às características locais da floresta, tendo sido consideradas como árvores do entorno 

aquelas com no mínimo 50% da copa a pleno sol e com pelo menos 9 m de altura.  

Foram selecionadas 11 clareiras, separadas em três classes de tamanhos, clareiras 

pequenas as entre 30 e 50m2, médias as clareiras entre 50 e 150m2, e grandes as clareiras 

maiores que 150m2 (Putz, 1983; Brokaw, 1985). 

A estrutura física da clareira e do seu entorno foi analisada em relação aos seguintes 

parâmetros: (1) área total da clareira; (2) tipo de distúrbio que originou a clareira; (3) idade relativa; 

e (4) altura e diâmetro à altura do peito (DAP) das árvores do dossel adjacente, de acordo com 

Tabarelli e Mantovani (1999).  

Para a análise florística foram marcados e identificados os indivíduos arbustivo-arbóreos, 

com altura total entre 0,5 e 2m.  

As espécies encontradas estão sendo caracterizadas de acordo com o grupo sucessional 

utilizando a definição proposta por Gandolfi (2000),  na qual as espécies são classificadas em 

pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias de acordo com dados da literatura, o que 

poderá ser posteriormente complementado com os resultados do sub-projeto “ Espécies arbustivo-

arbóreas em diferentes microhabitats de luz, em um trecho de Floresta de Restinga no Estado de 

São Paulo”, de Mariana Meireles Pardi em desenvolvimento na mesma área. 

Os indivíduos marcados foram descritos no inicio do estudo e serão re-medidos após um 

ano. Os dados coletados sobre cada indivíduo amostrado são: altura total, rebrota, quebra, 

tombamento, perda da gema apical, presença de lianas e epífitas e porcentagem de herbivoria.                        

No momento, está sendo iniciada a segunda medição dos indivíduos amostrados nas 

clareiras e do ingresso dos indivíduos que atingiram 0,5m.  

Estão sendo acompanhados 1.455 indivíduos nas 11 clareiras analisadas, sendo que as 

famílias melhor representadas na área em número de indivíduos são: Myrtaceae, Rubiaceae, 

Lauracaeae e Clusiaceae. 

Devido à presença de bromélias e bambus na área estudada está sendo realizada uma 

estimativa da porcentagem de área que essas espécies ocupam dentro de cada clareira, pois 

estas espécies parecem estar interferindo no processo de regeneração da clareira.    

Quatros clareiras marcadas estão sendo monitoradas através dos sensores de quantum 

acoplados em um registrador.  

Numa clareira pequena existe um sensor, enquanto nas grandes existem três sensores: no 

centro, na borda interna e na borda externa.  

Também foram colocados sensores no sub-bosque e numa área aberta a pleno sol externo 

à floresta. A partir dos dados assim coletados e de outros provenientes de vários outros projetos 

em andamento e que estão fazendo a caracterização abiótica da parcela permanente será 
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possível analisar o desenvolvimento de cada espécie em relação as diferentes condições 

encontradas nas clareiras (p.ex., solo, umidade, luz etc.). 

1.2.4.3. Estruturação espacial de quedas de árvores e relações com o padrão espacial de 
riqueza de espécies em 40,96ha de Parcelas Permanentes das quatro principais 
formações florestais do estado de São Paulo 

Por se basear no levantamento de todos os eventos de perturbação provenientes de árvores 

que ocorrem em uma floresta, uma abordagem complementar à compreensão da dinâmica de 

clareiras, foi dada no sub-projeto desenvolvido por Adriana M. Z. Martini, que adiciona um 

conjunto de informações que não podem ser obtidas diretamente através dos métodos 

convencionais de levantamento de clareiras.  

Para melhor se entender seus objetivos considere-se, por exemplo, que contrariamente ao 

padrão usualmente observado em muitas florestas, algumas vezes uma árvore ao cair não produz 

uma abertura no dossel, entretanto, outros efeitos importantes podem decorrer deste evento de 

queda. Logo abaixo do dossel onde essa árvore caiu ocorreu à liberação de espaço e também 

ocorreu à liberação de nutrientes no solo, tanto da prórpia árvore caída, como também daqueles 

que anteriormente eram utilizados pela árvore que estava viva, representando então, uma 

oportunidade para as outras plantas presentes no local. 

Uma outra situação que justifica o levantamento de todos os eventos de perturbação refere-

se às árvores que morreram há muito tempo e sobre as quais o dossel já se encontra fechado. 

Essas situações, bastante comuns em várias florestas tropicais, têm uma grande importância, 

pois, apesar de não serem considerados nos levantamentos tradicionais de clareiras (p. ex. 

aqueles que seguem os métodos propostos por Brokaw 1982 e Runkle 1982), são nestes locais 

que a vegetação de maior porte pode realmente apresentar uma diferenciação florística em 

relação a locais não perturbados por um período maior de tempo.  

Geralmente, os levantamentos florísticos de uma dada floresta incluem apenas a vegetação 

de maior porte (p. ex., acima de cinco cm de diâmetro).  Além disso, conhecer os diferentes tipos 

de perturbações que ocorrem em uma floresta e a proporção relativa de cada tipo, permitem uma 

avaliação do impacto a que esta floresta está sujeita (Gale & Barford 1999), pois uma floresta em 

que, uma maior proporção de árvores morre em pé e perde sua copa e galhos aos poucos, sofre 

um impacto muito menor que uma floresta em que a maior parte das árvores desenraiza e cai, 

geralmente danificando várias outras árvores em sua queda e causando um maior impacto na 

floresta.  

Dessa maneira, o levantamento dos eventos de perturbação, que incluam um mapeamento 

destes eventos e uma estimativa de sua idade, pode revelar se existem regiões dentro da floresta 

que foram mais sujeitas a quedas em determinados períodos, e verificar se nestas regiões a 

composição de espécies encontrada é diferente em conseqüência dos processos de perturbação. 
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O mesmo raciocínio pode ser extrapolado para florestas que foram objeto de extrativismo seletivo 

no passado recente, o que representa a grande maioria das florestas estudadas nesse projeto. 

A avaliação da estrutura espacial dos eventos de perturbação e sua relação com a riqueza 

de espécies em diferentes escalas espaciais representa uma abordagem inovadora (Grau 2002) e 

a comparação desta relação entre diferentes formações vegetais, pode ajudar a elucidar o papel 

das perturbações naturais na determinação da diversidade total em cada uma das comunidades 

florestais estudadas.  

O sub-projeto “Estruturação espacial de quedas de árvores e relações com o padrão 

espacial de riqueza de espécies em diferentes formações vegetais do estado de São Paulo”, 

procura justamente atingir esse objetivo e visa desenvolver, nas quatro parcelas permanentes de 

10,24 ha, um estudo em que todos os eventos de perturbação decorrentes de árvores estão 

sendo medidos e mapeados para serem relacionados com a composição e a riqueza de espécies 

presentes nos trechos estudados dessas florestas. 

1.2.4.3.1. Objetivos específicos 

−  Quantificar os eventos de perturbação decorrentes de árvores nas parcelas 

permanentes alocadas nas quatro formações vegetais; 

− Quantificar a proporção relativa de cada tipo de evento de perturbação nas quatro áreas; 

− Verificar o padrão espacial dos eventos de perturbação nas quatro parcelas 

permanentes; 

− Verificar a relação entre a presença dos eventos de perturbação e aberturas no dossel; 

− Verificar a distribuição espacial da riqueza de espécies nas quatro áreas estudadas; 

− Verificar se os padrões de distribuição espacial dos eventos de perturbação e de riqueza 

de espécies estão correlacionados de forma similar nas quatro áreas estudadas. 

− Verificar se os padrões de distribuição espacial dos eventos de perturbação e de riqueza 

de espécies estão correlacionados com as características físicas e do mosaico 

silvigênico de cada área; 

− Identificar a possibilidade de classificação das espécies em grupos ecológicos e as 

espécies dependentes de clareiras, para cada área; 

− Verificar, nas áreas em que for possível, se a distribuição espacial de espécies 

dependentes de clareiras acompanha a distribuição da riqueza de espécies, ou seja, 

verificar se em parcelas ou agregados de parcelas em que ocorre maior riqueza de 

espécies, ocorre também maior riqueza de espécies dependentes de clareiras. 

1.2.4.3.2. Métodos 

Todos os eventos de perturbação incluindo árvores, galhos ou ramos acima de 20 cm de 

diâmetro estão sendo classificados, medidos e mapeados. 
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A primeira classificação diz respeito ao tipo de evento de perturbação, que se divide nas 

seguintes categorias: 

− Árvore Caída Desenraizada 

− Árvore Quebrada 

− Árvore Morta em Pé 

− Árvore Inclinada 

− Galho Caído 

− Galho em Pé 

− Galho Inclinado 

− Ramo Caído 

− Ramo Quebrado 

− Ramo Inclinado 

(Obs.: O termo “Ramo” aqui é utilizado para fustes de árvores ramificadas na base.) 

Uma segunda classificação permite descrever se a árvore está morta ou se apresenta 

rebrotas, ou ainda se a árvore toda está viva, porém inclinada ou caída. As categorias são: 

− Morta 

− Toda viva 

− Rebrotas na base da árvore 

− Rebrotas no ápice 

− Rebrotas ao longo do caule todo 

− Rebrotas na base e no ápice 

Estas informações são importantes, pois uma árvore caída que ainda permanece viva ou 

com rebrotas continua a utilizar os nutrientes do solo, distinguindo-se da situação em que uma 

árvore caída está morta, e, portanto, liberando espaço no dossel e também os nutrientes no solo.  

 As medidas anotadas para cada evento de perturbação são: 

− Diâmetro na base 

− Comprimento 

− Direção de queda (nos casos de quedas) 

− Localização (coordenadas X e Y na parcela) da base da árvore que originou o evento. 

No caso de quedas, também a localização do ápice é obtida. 

− Idade estimada do evento (*) 

Estão sendo utilizadas três categorias de Idade: 

I)  Recente - em que a árvore responsável ainda possui ramos finos (acima de terceira 

ordem) nas extremidades dos galhos; 

II) Média - em que a árvore responsável não possui ramos finos nas extremidades, mas seu 

tronco principal ainda encontra-se em bom estado, com a casca ainda preservada; 
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III) Antiga - em que o tronco da árvore responsável já se encontra com nítidos sinais de 

deterioração.  

Nas parcelas permanentes, a classificação das idades II e III foi facilitada pela presença de 

plaquetas nas árvores, pois uma vez que a árvore morta atualmente possuía plaqueta e não 

estava morta na primeira amostragem, ela certamente morreu após a primeira amostragem, ou 

seja, depois de 2001, representando um evento com no máximo 4 anos de idade. Árvores mortas 

sem plaquetas já estavam mortas antes de 2001 e foram classificadas como Idade III.  

Já as árvores recentemente mortas (Idade I) eram facilmente identificáveis pela presença 

das ramificações terminais e algumas vezes até folhas secas ainda presas aos galhos. 

A partir destas medidas é possível estimar a área de influência de cada evento. Por 

exemplo, no caso de árvores mortas em pé, esta área de influência é representada pela copa 

estimada que uma árvore com aquele diâmetro possuiria. Esta copa estimada é obtida através de 

relações alométricas encontradas na literatura ou obtidas através de medidas obtidas na própria 

floresta. 

No caso de árvores caídas, considerou-se que a área de influência possui a forma de uma 

elipse com comprimento igual ao comprimento do segmento medido em campo e com largura 

equivalente a metade deste comprimento, conforme sugerido em estudos anteriores (Runkle 

1982, Grau 2000). 

Dentro de cada área de influência, é estimada em campo a porcentagem desta área que 

apresenta abertura no dossel e é observado se a área apresenta cipós e bambus.  

Em caso de quedas múltiplas, são anotadas as informações de todas as árvores, mas esta 

situação é considerada apenas um evento de perturbação, exceto mediante evidências nítidas de 

eventos sucessivos, como a presença de árvores caídas em estágios muito diferentes de 

deterioração.  

Serão realizadas análises espaciais para verificar se os eventos de perturbação estão 

ocorrendo de forma agregada ou não ou correlacionados com algum fator do ambiente (mosaico 

edáfico ou sivigênico). No caso de ocorrerem de forma agregada, será possível detectar o 

tamanho e a localização das manchas de agregação de eventos de perturbação, e a composição 

florística dentro destas manchas, que será comparada com a composição florística de trechos da 

parcela menos sujeitos a perturbações. 

Embora os trabalhos estejam ainda em andamento algumas sugestões para  estudos 

futuros já podem ser feitas.  

Para facilitar a classificação dos eventos em classes de idade, a recomendação da adoção 

de métodos padronizados para o plaqueamento das árvores mortas em parcelas permanentes e 

dos procedimentos adotados nas remedições é fundamental, tanto das mortas, como das 

ingressantes.  
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Um outro ponto importante é a caracterização, nas planilhas de anotações de campo, de 

árvores que se encontram danificadas, quebradas e inclinadas. Muitas vezes uma árvore já se 

encontrava inclinada na primeira amostragem, mas não foi possível obter esta informação com 

confiança.  

Seria necessário então inserir uma coluna na planilha de campo que indicasse a situação da 

árvore (por exemplo: 1-OK; 2-Quebrada; 3-Inclinada; 4-Caída) e a presença de rebrotas (incluindo 

a localização das rebrotas, conforme classificação apresentada anteriormente). 

Muitos outros aspectos já observados serão posteriormente objeto de outras sugestões 

complementares. 

Como se pôde observar vários aspectos relacionados a clareiras, à formação de clareiras e 

ao seu preenchimento estão sendo objeto de estudo e a conclusão desses vários sub-projetos 

ajudará a fornecer novas e mais completas informações sobre a dinâmica dessas quatro florestas, 

a se averiguar o papel da dinâmica de clareiras em cada uma delas e entre elas, a se formular 

modelos mais adequados a descrever os mecanismos envolvidos na auto-perpetuação de cada 

uma delas e na manutenção da sua biodiversidade.  

 

1.3. Dinâmica da regeneração 

1.3.1.Introdução 

A manutenção das comunidades florestais depende de sucessivos eventos de morte e 

reposição de indivíduos das populações vegetais, que podem determinar a sua estrutura e, por 

seguinte, influenciar a riqueza de espécies, estrutura espacial das populações e dinâmica da 

composição de espécies ao longo do tempo (Clark et al. 1998). O relevo acidentado aliado às 

precipitações intensas que podem ser características comuns das florestas tropicais promovem 

um equilíbrio frágil, onde são comuns os escorregamentos naturais (Brokaw & Scheiner 1989). 

Neste contexto, a formação de clareiras pela queda de árvores e a dinâmica das populações 

componentes dão a essas florestas uma configuração de mosaico composto por diferentes 

estádios de sucessão (Brokaw & Scheiner 1989).  

A heterogeneidade ambiental em relação, principalmente, à luz, temperatura e nutrientes, 

promovida pela abertura no dossel, pode se dar espacial e temporalmente, ou em ambas, tal 

como assumida pelo modelo de ‘mosaico vegetacional’ das florestas tropicais (Whitmore 1978), e 

resulta numa ampla diversidade de ‘nichos de regeneração’, como um importante elemento para a 

alta diversidade de espécies nas florestas tropicais. Condições edáficas, como por exemplo, 

características físico-químicas do solo, relevo e dinâmica da água, e condições biológicas como a 

predominância de determinada espécie, são fatores que também podem gerar uma grande 

variedade de micro-habitats.  
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As espécies possuem determinadas características fisio-morfológicas que permitem a 

colonização dos distintos ambientes da floresta, combinando uma série de comportamentos que 

otimizam o seu estabelecimento e sobrevivência. Entre estas, podem ser citadas as condições de 

germinação e do recrutamento de plântulas, grau de tolerância à sombra nas várias fases do ciclo 

vital, formação de banco de plântulas, produção e tamanho das sementes, tipo de síndrome de 

dispersão, mecanismos de dormência, entre outras (Denslow 1980, Figueroa & Lusk 2001).  

De modo geral, o recrutamento pode ser influenciado por três fatores, os quais não são 

mutuamente exclusivos nem independentes: (i) limitação de sementes, quando há uma baixa 

disponibilidade de sementes, (ii) limitação da disseminação, quando as sementes não são 

dispersas até os locais de recrutamento potencial, e (iii) limitação do estabelecimento, que ocorre 

por condições bióticas ou abióticas desfavoráveis (Schupp et al. 2002). 

Se a limitação de estabelecimento for dominante, espera-se que a densidade relativa da 

espécie seja determinada principalmente por seus nichos de regeneração e a abundância de 

micro-habitats (Grubb 1977). Em contraste, se a limitação de sementes predomina, então os sítios 

são ocupados menos pelos melhores competidores naqueles micro-habitats e mais pela chegada 

ao acaso dos propágulos (Cornell & Lawton 1992).  

Deste modo, a regeneração está relacionada às características reprodutivas das espécies, 

às interações possíveis com outras espécies, com dispersores, polinizadores, herbívoros, 

patógenos e decompositores.  

1.3.2. Importância do estudo da regeneração 

Em ambientes naturais ou alterados, o estudo da regeneração, bem como os fatores de 

limitação envolvidos, se fazem necessários para a compreensão da estrutura e dinâmica de 

comunidades vegetais (Muller-Landau et al. 2002). Dentre os processos envolvidos na 

regeneração, os mais estudados são a chuva, o banco e a dispersão de sementes, e o 

estabelecimento de plântulas. 

Sementes e plântulas estão envolvidas em vários fenômenos ecológicos, e estes se 

estendem além dos processos populacionais (persistência, dispersão, variabilidade genética) para 

influenciar a distribuição, dinâmica e diversidade de muitas unidades vegetacionais maiores 

(comunidades, paisagens, floras locais) (Grime & Hillier 1992).  

A chuva de sementes (Alvarez-Buylla & Garcia-Barrios 1991) é considerada o principal 

determinante da disponibilidade de propágulos na floresta, embora o banco de sementes, 

transitório ou permanente (Guevara Sada & Gómez-Pompa 1972, Hall & Swaine 1980), e a 

rebrota também sejam consideradas vias importantes de regeneração em alguns casos. 

O fluxo de sementes em uma área é resultante tanto do processo de dispersão local 

(autóctone) como de sementes provenientes de outras localidades (alóctones) (Martínez-Ramos & 

Soto-Castro 1993).  A dispersão de sementes não só determina a área potencial de recrutamento, 
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possibilitando a chegada de sementes a locais favoráveis ao seu estabelecimento (Nathan & 

Muller-Landau 2000), como também é responsável pelo transporte da semente para longe da 

planta-mãe (Janzen 1970). Representa um importante mecanismo de sobrevivência, uma vez que 

diminui a competição e a predação de sementes e adensamento de plântulas próximas à planta-

mãe, além de possibilitar a colonização de novas áreas (Janzen 1970, Connell 1971, Howe & 

Smallwood 1982, Oliveira-Filho et al. 1996, Silva & Tabarelli 2001).   

O banco de sementes em florestas tropicas está relacionado com, pelo menos, quatro 

processos nos níveis de população e de comunidade, que são: o estabelecimento de populações, 

a manutenção da diversidade de espécies, o estabelecimento de grupos ecológicos e a 

restauração da riqueza de espécies durante a regeneração da floresta após distúrbios naturais ou 

antrópicos (Harper 1977, Uhl et al. 1988, Garwood 1989) 

Em áreas degradadas, avaliações da disponibilidade de sementes e dos fatores que a 

determinam são fundamentais para antecipar a necessidade de determinadas intervenções 

adicionais, permitindo assim a otimização no desenvolvimento da atividade restauradora (Strykstra 

et al. 1998).  

1.3.3. Métodos para o estudo da regeneração 

Coletores têm sido utilizados em muitos trabalhos para captura dos propágulos dispersos 

pela fauna, vento ou auto-dispersão (Pijl 1982), com a finalidade de avaliar a chuva de sementes 

em florestas tropicais, seja em estudos para uma espécie-focal (Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos 

1990), ou em estudos de comunidade (Loiselle et al. 1996, Penhalber & Mantovani 1997).  

A disposição dos coletores é determinada de acordo com os objetivos do trabalho podendo 

ser distribuídos de forma aleatória, quando se busca o estudo da comunidade, ou pré-definida em 

relação a ambientes ou espécies distintas. Alguns estudos verificaram a composição da chuva de 

sementes entre diferentes tipos de habitats, como clareiras vs sub-bosque, entre áreas em 

diferentes estágios sucessionais (Loiselle et al. 1996, Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos 1990), e 

ainda entre diferentes locais de um mesmo mosaico florestal (Loiselle et al. 1996). Por exemplo, 

Marques (2004) utilizou coletores distribuídos em parcelas de levantamento fitossociológico a fim 

de averiguar a proporção dos modos de dispersão em um gradiente ecológico formado por três 

tipos vegetacionais. Alguns estudos verificaram a composição da chuva de sementes entre 

diferentes tipos de habitats, como clareiras vs sub-bosque ou entre áreas em diferentes estágios 

sucessionais (Loiselle et al. 1996, Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos 1990), e ainda entre 

diferentes locais de um mesmo mosaico florestal (Loiselle et al. 1996). Já Vieira (2004) para 

verificar a composição de chuva de sementes presentes de três espécies de início de sucessão 

em uma área restaurada instalou os coletores sob suas copas.  

Do mesmo modo, o tamanho e a forma dos coletores podem variar de acordo com os 

objetivos do trabalho, sendo comumente utilizados os de 0,25m2 a 1m2.  



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IV   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

38

Para se estimar a produção de frutos é utilizada a contagem do número de frutos em 

determinada largura de trilha, contagem na copa geralmente para amostragem de frutos grandes 

e conspícuos (Chapman et al. 1992) e a contagem dos frutos a partir de plataformas colocadas na 

altura da copa das árvores, menos freqüentemente usadas (Zhang & Wang 1995).  

Para a amostragem de plântulas o método geralmente utilizado é o de parcelas, que 

comumente são alocadas, assim como os coletores, conforme os objetivos do trabalho. O 

tamanho dessas parcelas deve ser definido conforme o critério de inclusão e densidade das 

plantas a serem amostradas.  

1.3.4. Formas de análise dos dados de regeneração  

Para se comparar os resultados da chuva de sementes com os da regeneração, 

considerando os diferentes tipos de microhabitats, por exemplo, dois componentes podem ser 

considerados: a composição de espécies e a quantidade de sementes ou plântulas que compõem 

a chuva ou regeneração por espécie. Como descritores da diversidade de espécies pode-se 

calcular: riqueza de espécies (S= número de espécies na amostra), diversidade e equitabilidade 

de Pielou (J) (Brower & Zar, 1984) para as áreas estudadas. 

Já a limitação de sementes e seus componentes podem ser calculados para cada espécie 

de semente amostrada nos coletores utilizando-se as fórmulas apresentadas em Muller-Landau et 

al. (2002). Assim, a limitação de sementes será definida como: 

 

Limitação de sementes = 1 – a/n 

onde: a =  número de coletores em que a semente foi coletada e n = número total de coletores. 
 

Para calcular a limitação devido à disponibilidade de sementes (limitação de fonte) pode-se 

seguir o método estocástico de Clark et al. (1998). Segundo este método a deposição uniforme 

(ao acaso) das sementes no ambiente seguiria uma distribuição de Poisson em que todos os 

coletores teriam a mesma probabilidade de receber sementes. Portanto, a proporção de coletores 

que não recebem sementes sob tais condições é dada pela probabilidade de Poisson de 

ocorrência de nenhum evento (i.e., não receber sementes de uma certa espécie) dada a 

possibilidade de ocorrência de s/n eventos, ou: 

 

Limitação de fonte = exp (- s/n) 

onde: s = número total de sementes coletadas e n = número total de coletores. 
 

Comparando a proporção de coletores que de fato receberão sementes com a proporção de 

coletores que as receberiam caso a deposição de sementes no ambiente seja uniforme 

poderemos calcular a limitação devido à dispersão das sementes: 
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Limitação de dispersão = 1 – {(a/n)/ 1 – limitação de fonte} 

A limitação de estabelecimento e seus componentes serão calculados para cada espécie de 

plântula amostrada nas parcelas de avaliação utilizando as fórmulas apresentadas em Muller-

Landau et al. (2002). Assim, a limitação de plântulas será definida como: 

Limitação de plântulas = 1-r/n 

onde: r =  número de parcelas ocupadas por uma dada espécie de plântula e n = número total de parcelas. 
 

Dadas as informações tanto da chegada de sementes como do estabelecimento de 

plântulas na mesma escala espaço temporal, a redução de sítios ocupados por plântulas devido a 

carência de estabelecimento nesses sítios quando as sementes chegam pode ser quantificada 

como: 

Limitação de estabelecimento = 1-r/a 

onde: r = número de parcelas em que a plântula foi encontrada e a = número de coletores onde as sementes da mesma espécie da 
plântula foi encontrada. 

 

A comparação entre valores de limitação de sementes e plântulas obtidos para se comparar 

áreas pode ser realizada por um teste pareado (teste t pareado ou seu equivalente não 

paramétrico, o Teste de Wilcoxon) (Zar, 1996) considerando cada espécie de semente ou plântula 

amostrada.  

 

1.3.5. Metodologias empregadas nas Parcelas Permanentes 

Na Floresta de Restinga do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, a regeneração de Ocotea 

pulchella e Ternstroemia brasiliensis, foi estimada em distintas situações de luz e umidade do 

solo. Para isso, foram selecionados, no interior de algumas das sub-parcelas, as seguintes 

condições: sub-bosque em locais alagáveis, úmidos e secos, e clareiras úmidas e secas, segundo 

as considerações que segue:  (i) Locais alagáveis -  onde durante pelo menos quatro meses do 

ano permanecem alagados; se estende numa estreita faixa paralela e subseqüente ao mangue; 

(ii) Locais úmidos - onde a umidade do solo é alta durante o ano todo, entretanto não fica alagado; 

(iii) Locais secos - onde a umidade do solo é relativamente baixa e nunca sofrem o alagamento. 

Em cada ambiente, a produção de sementes foi avaliada, mensalmente, durante dois anos, por 

intermédio de coletores com tela de náilon (50 x 50 x 30cm), distribuídos em número de 20 para 

os distintos ambientes de sub-bosque, e 15 nas clareiras. O material coletado era seco à 

temperatura ambiente, e submetido à triagem.   

Para avaliar a presença das espécies estudadas no banco de sementes, foram realizadas 

duas amostragens do solo: uma em dezembro/2002, e outra, em julho/03, retirado próximo a cada 

coletor, em quadrados de 20 x 20cm, às profundidades de 0 a 5cm e, também de 5 a 10cm, na 

primeira amostragem. Nesta, cada amostra foi homogeneizada e dividida, compondo duas 
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amostras, que foram colocadas em vasos preenchidos com areia lavada, e submetidas a regimes 

distintos de luz – sol/sub-bosque-, nas dependências do Jardim Experimental da UNESP, Rio 

Claro-SP. Na coleta realizada em julho, as amostras do solo foram colocadas sobre areia lavada, 

em quadrados de 40 X 40 cm, separados por isopor, em borda de floresta nas dependências no 

núcleo Perequê, no P.E. Ilha do Cardoso.  

A regeneração natural das espécies estudadas foi estimada através de sub-parcelas (1m2), 

ao lado de cada coletor. As plântulas foram marcadas com folha de alumínio, tendo sido anotadas 

os dados de altura, diâmetro, número de folhas e predação, quando presente. Mensalmente, 

durante o período de agosto/2003 a agosto/2004, todas as plântulas foram averiguadas, e 

anotadas a mortalidade e emergência de novos indivíduos.  

Na Parcela Permanente do Parque Estadual Carlos Botelho, foi avaliada a chuva de 

sementes e o estabelecimento de plântulas em ambientes com bambus e sem bambus. 

Chuva de sementes: Para comparar a chuva de sementes entre micro-habitats com bambus 

(B) e sem bambus (SB) foram instalados coletores de sementes de 1m2 feitos de madeira e tela 

de nylon e posicionados a 30 cm do solo. Estes coletores retêm sementes pequenas como as de 

Cecropia spp, mas permitem a drenagem de água da chuva (Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos, 

1990).  

Os coletores foram dispostos a uma distância mínima de 20 m uns dos outros na Parcela 

Permanente, totalizando 80 coletores (40 em áreas B e 40, em SB). O monitoramento destes 

coletores foi realizado mensalmente e as sementes neles retidas foram quantificadas por 

espécie/morfoespécie e a identificação das sementes foi feita por comparação em herbários, 

através da bibliografia disponível ou com auxílio de especialistas. 

Estabelecimento de plântulas: Para comparar o estabelecimento de plântulas entre os 

ambientes B e SB foram instaladas parcelas de avaliação de tamanho equivalente aos coletores 

de sementes, ou seja, 1m2. Estas parcelas foram dispostas ao lado dos coletores de sementes, 

também a uma distância de 20 metros uma da outra, totalizando 80 parcelas de avaliação (40 em 

áreas B e 40, em SB). O monitoramento foi realizado mensalmente no intervalo de um ano. As 

plântulas (i.e., indivíduos jovens menores que 30 cm de altura) presentes na parcela foram 

marcadas com pequenas placas de plástico, numeradas, medidas (PAS: perímetro na altura do 

solo e h: altura) e, quando possível, anotada a espécie correspondente. 

A cada visita de campo, as novas plântulas foram marcadas, numeradas e também 

medidas. Este procedimento, de marcação das plântulas com placas, permitiu o acompanhamento 

mensal da mortalidade e aparecimento de novas plântulas nas parcelas. A identificação das 

plântulas foi feita por comparação em herbários, através da bibliografia disponível ou com auxílio 

de especialistas. 

Em outro estudo realizado na Parcela Permanente de Carlos Botelho foram avaliados o 

banco de sementes da comunidade e a regeneração natural de 12 espécies.  
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Para avaliação do banco de sementes foram realizadas quatro coletas semestrais pelo 

período de dois anos. Em cada coleta, foram retiradas três amostras aleatórias de solo com 25 x 

25 x 5cm, de cada sub-parcela, totalizando 75 amostras. O material coletado foi transportado para 

a casa de vegetação na Unicamp – Campinas e avaliado a partir do método de incubação pelo 

período de seis meses. 

Para a avaliação da dinâmica da regeneração foram selecionadas 12 espécies arbóreas, 

considerando a abundância e facilidade de identificação nas diferentes fases de vida: Alseis 

floribunda, Bathysa australis, Rapanea hermogenesii, Guapira opposita, Eugenia cuprea, 

Tabebuia serratifolia, Garcinia gardneriana, Inga marginata, Rudgea jasminoides, Tetrastylidium 

grandifolium, Quiina glaziouii, Chrysophyllum viride. A regeneração natural foi avaliada a partir de 

25 sub-parcelas de 20 x 20m, na qual todos os indivíduos, incluindo plântulas e indivíduos jovens 

foram plaqueados e tomadas as medidas de diâmetro na altura do solo e altura, anualmente, pelo 

período de dois anos. 

1.3.6. Vantagens de estudos da regeneração em parcelas permanentes  

As vantagens de estudos de regeneração em parcelas permanentes deve-se, 

principalmente, à sua continuidade por longos períodos de amostragens e possibilidade de 

relacionar os dados de chuva de sementes e densidade de plântulas com trabalhos 

complementares, tais como parâmetros fitossociológicos, climáticos, edáficos, de fauna, entre 

outros, com a finalidade de se compreender estes fenômenos.  

Além disso, o conhecimento dos aspectos demográficos das espécies e os fatores que 

influenciam sobre eles são importantes para o desenho de planos de manejo para a conservação 

e a restauração de habitats.  
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2. Estimativas de riqueza e mecanismos de manutenção da 
diversidade em florestas tropicais  

Sérgius Gandolfi 

 

2.1. Filtros da biodiversidade: Uma hipótese alternativa para o estudo 
de florestas 

2.1.1. Introdução 

A descrição, a compreensão e a predição da dinâmica das florestas tropicais chuvosas e 

mésicas e da relação dessa com a manutenção da biodiversidade, não apenas têm fascinado, 

mas também têm desafiado sucessivas gerações de pesquisadores.  

O uso de grandes parcelas permanentes como um método para coletar e acumular, no 

tempo, informações sobre a dinâmica de florestas nativas, embora não possa, isoladamente de 

outros estudos e métodos empregados em outras escalas espaciais e temporais, obter essa 

resposta, pode ser uma importante ferramenta voltada para esse fim.  

Todavia, a simples coleta de dados não será totalmente útil se não se dispuser de uma ou 

várias teorias que orientem a formulação das pesquisas e a análise dos dados obtidos. Esse 

capítulo pretende justamente apresentar uma visão alternativa sobre como a dinâmica das 

florestas tropicais e subtropicais pode estar sendo parcialmente determinada pelas árvores que 

compõem o seu dossel (Gandolfi 1999, 2000, 2003). 

Ao longo do século XX, diferentes imagens das comunidades vegetais foram criadas (Noy-

Meir e van der Maarel 1987) por muitos pesquisadores importantes (Clements 1916, Gleason 

1926, Watt 1947, 1964, Noy-Meir & van der Maarel 1987, etc.), e embora todas tenham 

salientando aspectos relevantes, presentes em algumas comunidades, elas ainda não se 

converteram numa teoria geral capaz de convenientemente explicar a composição, a estrutura e a 

dinâmica dos vários tipos de comunidades vegetais existentes, incluindo-se aí muitos aspectos 

observados das florestas tropicais e subtropicais.  

Talvez essa dificuldade resulte da falta de uma síntese que reúna eficientemente um grande 

número de observações ainda dispersas, ou talvez nenhuma teoria isoladamente possa explicar a 

multiplicidade de fenômenos observados nessas florestas, ou ainda porque não exista 
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efetivamente um único mecanismo geral aplicável a todas elas. No entanto, novas hipóteses ou 

teorias podem contribuir para tornar mais nítidos alguns aspectos já observados e qual a sua 

eventual contribuição para sua compreensão. 

 Um método tradicionalmente empregado na busca de um mecanismo explicativo para a 

existência e permanência de uma vegetação num dado local tem sido a identificação de um fator 

ou de fatores que preferencialmente estariam limitando ou condicionando a permanência das 

espécies na vegetação estudada. Identificado esse fator, procura-se compreender as suas 

características no ecossistema em questão e sua ação sobre a dinâmica das espécies locais, 

propondo-se então um modelo explicativo para a dinâmica de toda a comunidade. 

Nas florestas tropicais e subtropicais úmidas ou mésicas, muitos estudos têm mostrado que 

as diferenças na disponibilidade de luz no chão da floresta podem afetar o crescimento e a 

sobrevivência de plântulas e indivíduos jovens das espécies arbustivo-arbóreas (Hartshorn 1978, 

Denslow 1987, Whitmore 1978, 1996) levando vários autores a considerar que os regimes de luz 

são o principal fator limitante à regeneração dessas espécies nessas florestas tropicais (Chazdon 

& Pearcy 1988).    

Assim, nas últimas décadas, os estudos nesses ecossistemas têm se concentrado em 

entender o papel da luz como o principal fator responsável pela dinâmica dessas florestas, 

descrevendo-se as respostas e as adaptações das espécies arbustivo-arbóreas aos diferentes 

regimes de luz existentes na floresta (dossel, sub-bosque e clareiras), e de como a variação 

temporal desses regimes, durante a abertura e fechamento de clareiras, levaria simultaneamente 

à substituição de espécies num dado ponto da floresta e à manutenção de todas essas espécies 

na comunidade.   

 Dentro dessa perspectiva, Gandolfi (2000), estudando os regimes de luz em uma Floresta 

Estacional Semidecidual, constatou que plântulas próximas que viviam sob a copa de árvores 

perenes e decíduas do dossel estavam simultaneamente submetidas a diferentes regimes de luz, 

podendo então ter diferentes oportunidades de crescimento e sobrevivência dentro floresta. Estas 

oportunidades distintas determinadas pelos diferentes regimes de luz criados pelo tipo de 

cobertura a que cada planta está submetida no sub-bosque poderiam representar então um 

mecanismo complementar ao da dinâmica de clareiras, ajudando a melhor explicar a dinâmica da 

floresta.  

No entanto, baseado não apenas nesses dados sobre regimes de luz, mas também sobre 

outros fatores ambientais existentes na literatura, Gandolfi (2000, 2003) sugeriu a hipótese de que 

as diferentes espécies de árvores do dossel de uma floresta criariam sob si não apenas distintos 

regimes de luz, mas também uma heterogeneidade física (luz, solo, temperatura, aleloquímicos 

etc.) e biológica (predação de sementes, alelopatia, fauna de solo, patógenos, microorganismos 

etc.), que agiria seletivamente sobre as sementes que chegam e as plântulas, jovens e adultos 

que se estabelecem sob as suas copas, funcionando assim como “filtros da biodiversidade”. Esse 
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mecanismo parcialmente determinaria a diversidade atual da regeneração arbórea e do dossel 

futuro da floresta.  

Segundo essa hipótese existiria nas florestas tropicais ou sub-tropicais um outro mosaico, 

além daquele determinado pela dinâmica das clareiras, que condicionaria importantes processos 

da sua manutenção podendo eventualmente explicar alguns aspectos não desenvolvidos pelas 

teorias atuais. 

Acredita-se assim, que, embora fatores aleatórios também possam atuar seletivamente 

sobre as plantas que estão sob uma dada árvore do dossel, a influência direta dessa árvore, que 

aí permanece por décadas, criando  condições ambientais específicas sob a projeção de sua 

copa, seria hierarquicamente o primeiro, ou o mais importante fator determinante da comunidade 

de plantas que aí irão sobreviver. 

Vale ressaltar aqui, que muitos autores como Weaver & Clements (1938), Tansley, (1946), 

Lodhi (1977) e outros, em diferentes épocas e de diferentes maneiras, já haviam observado ou 

sugerido que as espécies arbóreas determinariam os tipos de plantas que sobrevivem e crescem 

sob suas copas. 

Esse capítulo procura explorar a idéia de que as árvores do dossel de uma floresta podem 

funcionar como “filtros da biodiversidade”, uma visão alternativa que pode ser empregada na 

formulação de projetos ou na análise de dados provenientes de estudos feitos com o uso de 

parcelas permanentes. 

Cinco tópicos serão aqui abordados: a) evidências de que diferentes espécies de árvores do 

dossel criam condições ambientais distintas (abióticas e bióticas) sob si, e de que essas 

condições distintas selecionariam as comunidades de plantas que vivem sob cada árvore do 

dossel (efeito de filtro), b) possíveis mecanismos de ação desse efeito de filtro,  c) as 

conseqüências teóricas e práticas do efeito de filtro, d) problemas relacionados à identificação da 

ação dos filtros ecológicos como conseqüência da idéia de “filtros da Biodiversidade”, e) síntese e 

perspectivas. 

2.1.2. A heterogeneidade criada pelas árvores 

Na discussão sobre a ação das árvores do dossel como filtros ecológicos, podemos reunir 

evidências dispersas em vários estudos, desenvolvidos em distintas formações florestais tropicais 

ou não. Espera-se construir aqui um conjunto de idéias que possibilite apontar uma visão 

alternativa, permitindo o planejamento de novas observações e experimentos. 

2.1.2.1. As Espécies arbóreas como engenheiras físicas do ecossistema florestal 
O papel dos indivíduos arbóreos na construção e na manutenção das comunidades 

florestais há muito tempo tem sido observado (Zinke 1962, Loddhi 1977) ou proposto  (Clements 

1916, Watt 1964); no entanto, só com a proposição de Jones et al. (1997), uma percepção mais 
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completa desse papel emergiu. Estes autores chamaram a atenção para o fato de que as árvores, 

assim como muitos outros organismos vivos, atuam como “engenheiras físicas do ecossistema”, 

pois podem modificar, manter ou criar, pela sua própria existência e desenvolvimento, o ambiente 

que as circunda, provendo novos ambientes e condições que afetam positiva ou negativamente 

outras espécies.  

Assim, causando mudanças físicas no componente biótico ou abiótico, direta ou 

indiretamente, as espécies, em seu papel de “engenheiras físicas do ecossistema” controlariam a 

disponibilidade de recursos para outros organismos.  

À medida que uma árvore dentro da floresta se desenvolve e cresce até atingir o dossel, 

apropria-se do espaço no seu entorno e sua presença parcialmente molda o ambiente à sua volta. 

Sua copa intercepta a luz e amortece o impacto do vento e da chuva; a queda de frutos, folhas e 

ramos forma camadas mais ou menos espessas e persistentes de serapilheira, onde herbívoros e 

predadores de sementes se abrigam, e que ao se decomporem alteram de forma específica a 

composição local do solo superficial.  

As espécies arbóreas enquanto “engenheiras” atuariam de múltiplas formas, seja, por 

exemplo, fornecendo ao longo de toda a sua estrutura tridimensional substrato para epífitas, ou 

fornecendo abrigo para insetos, ou ainda reintroduzindo nutrientes na superfície do solo, e assim 

favorecendo ou desfavorecendo plantas herbáceas, plântulas de espécies arbustivo-arbóreas, e 

os macro e micro organismos presentes na serapilheira ou no solo, etc. 

Evidências do efeito dessa “engenharia física” na caracterização do solo e na comunidade 

de plantas herbáceas sob Quercus robur no Canadá já foram descritas por Andersson (1991). 

Muitos autores já descreveram esses efeitos das árvores das florestas sobre o ambiente e 

sobre outras espécies a elas associadas salientado a sua importância na dinâmica florestal (p. ex., 

Loddhi 1977, Denslow 1996, Ponge et al. 1998), o que sugere que a proposição aqui apresentada 

de que as árvores do dossel agiriam como “filtros da biodiversidade”, não é uma idéia nova, sendo 

talvez uma generalização de observações mais restritas que são recorrentes na literatura, e que 

provavelmente essa idéia se articula com muitas outras proposições semelhantes já 

apresentadas. 

A seguir, iremos detalhar como cada árvore do dossel pode afetar o ambiente sob si, efeito 

esse que seria apenas uma conseqüência da “engenharia física” produzida por cada espécie 

presente no dossel. 

2.1.3. A Heterogeneidade física criada pelas árvores do dossel 

2.1.3.1. Regimes de Luz 
Muitos estudos têm mostrado que, dentro das florestas tropicais, existem diferentes regimes 

de luz e que eles variam entre as clareiras e o sub-bosque (Barton et al. 1989, Chazdon & Pearcy 
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1991, Turnbull & Yates 1993, Rich et al. 1993, Chazdon & Fetcher 1984, Torquebiau 1988, 

Lieberman et al. 1989, Canham et al. 1990, Whitmore et al. 1993) Essas diferenças de 

disponibilidade de luz entre clareiras e o sub-bosque podem diferentemente afetar a germinação 

de sementes, o crescimento e a sobrevivência de plântulas e de indivíduos jovens (Bazzaz & 

Pickett 1979, Válio & Joly 1979, Denslow 1987, Oberbauer et al. 1988, Canham 1989, Vázquez-

Yanes & Orosco-Segovia 1990, Vázquez-Yanes et al. 1990, Chazdon & Pearcy 1991, Pearcy et al. 

1994, Souza & Válio 2003, Válio 2003, Zoltz et al. 1996), de tal maneira que as espécies 

arbustivo-arbóreas teriam distintas capacidades de sobreviver e de tolerar esses diferentes 

regimes (Whitmore 1989, 1996). 

Esses aspectos têm levado os autores a considerar que, não existindo restrição hídrica, e 

aparentemente não existindo restrições nutricionais, a disponibilidade de luz seria o principal fator 

limitante que determinaria a regeneração e a distribuição espacial das espécies arbustivo-

arbóreas dentro das florestas tropicais chuvosas e mésicas (Chazdon 1988, Poorter et al. 2005). 

Com o tempo, essas observações levaram a uma visão dicotômica da floresta, na qual dois 

microhábitats existiriam, as clareiras e o sub-bosque, e a uma separação genérica das espécies 

em tolerantes e intolerantes à sombra. Ambos os aspectos tornaram-se a base para a formulação 

de pesquisas e para o entendimento da dinâmica dessas florestas tropicais. 

Alguns autores, como Canham (1989) e de Lieberman et al. (1989), já há algum tempo 

chamaram a atenção para fato de também existirem importantes variações na disponibilidade de 

luz entre trechos distintos do sub-bosque tanto em florestas temperadas como tropicais. No 

entanto, grande parte dos estudos tendeu a se concentrar nas diferenças mais evidentes de 

regime de luz entre as clareiras e o sub-bosque a elas vizinho, e assim, enquanto as clareiras de 

diferentes tamanhos foram vistas como sítios que criavam diferentes disponibilidades de luz 

(Denslow 1980, 1987, Whitmore 1996), o sub-bosque foi comumente tratado como sendo um local 

com condições de luz bastante homogêneas.  

Mais recentemente, vários autores (Smith et al. 1992, Nicotra et al 1999, Gandolfi 2000) 

mostraram que os regimes de luz no subosque podem variar de acordo com as espécies do 

dossel, o que possibilitaria a distintas espécies ocupar esses diferentes locais (Terborgh & 

Mathews 1999, Agyeman et al. 1999, Kobe 1999, Montgomery & Chazdon 2002, Bloor & Gruub 

2003, Poorter & Arets 2003, Souza & Válio 2003, Poorter et al. 2005). 

No estado de São Paulo, Gandolfi (2000) mostrou que ao longo de um ano os regimes de 

luz no sub-bosque de uma Floresta Estacional Semidecidual diferiam tanto sob as copas de 

árvores decíduas e perenifólias do dossel quanto sob diferentes espécies decíduas. Por exemplo, 

o mais alto valor de densidade diária de fluxo de fótons fotossintéticos observado ao longo de um 

ano sob a copa de duas árvores decíduas do dossel, Esenbeckia leiocarpa Engl. e Piptadenia 

gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr., foram respectivamente, 2,90 mol.m-2.d-1 e 7,39 mol.m-2.d-1, 

valores similares àqueles observados em clareiras pequenas. Entretanto, a poucos metros de 
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distância dessas árvores, sob a copa de uma árvore perenifólia do dossel, Pachystroma 

longifolium (Ness) I. M. Johnston, esse máximo valor atingiu apenas 0,62 mol .m-2 .d-1. 

A constatação de que nas florestas tropicais mésicas e úmidas existe uma grande 

heterogeneidade de regimes de luz no sub-bosque (intensidade de luz e composição espectral) e 

de que as espécies tolerantes à sombra podem responder diferentemente a esses regimes 

(Montgomery & Chazdon 2002, Carnevale & Montagnini 2002, Souza & Válio 2003) permite supor 

que nessas florestas cada espécie de árvore do dossel, possuindo arquitetura, fenologia e 

densidade de folhas distintas, devem alterar de forma específica a luz que atravessa as suas 

copas, contribuindo assim para que as diferentes espécies do dossel florestal atuem como “filtros 

da biodiversidade”. 

2.1.3.2. Solo 
A influência individual de uma árvore sobre o solo sob sua copa já foi há muito tempo 

demonstrada em muitas florestas temperadas (Zinke 1962, Beatty 1984, Boettcher & Kalisz 1990, 

Moughalu & Awokunle 1994, Finzi et al. 1998), e mais recentemente em plantios puros e mistos 

em áreas temperadas e tropicais (Challinor 1968, Montagnini & Sancho 1990, Fisher 1995, Binkley 

1995, Binkley & Giardina 1998, Carnevale & Montagnini 2001, Montagnini et al. 1994, Gama-

Rodrigues 1999, Montagnini 2001, mas veja, Powers et al. 2004). 

O grau e as características específicas da influência de cada espécie de árvore sobre o solo 

variam e são determinados pela quantidade e pela composição química da serapilheira 

depositada sobre o solo, pela morte de partes do sistema radicular sob o solo, pelos exudatos 

liberados pela planta e pela precipitação interna e escorrimento pelo tronco da água da chuva ou 

da neblina que fazem chegar ao solo uma água com composição química e pH diferentes da 

precipitação atmosférica.     

À medida que diferentes espécies arbóreas, em função das suas características 

ecofisiológicas específicas, absorvem e acumulam diferentes concentrações de nutrientes e 

outros elementos químicos nos seus tecidos, e que esses são continuamente devolvidos ao solo, 

cada uma das espécies arbóreas do dossel tende a acumular sob a projeção de suas copas 

diferentes concentrações de  elementos químicos sob as camadas superficiais do solo.  

Por sua vez, vários estudos mostram que sob diferentes concentrações de nutrientes, tanto 

espécies tolerantes ou intolerantes à sombra apresentam aumentos diferenciais de crescimento e 

de acúmulo de biomassa, tanto em condições de alta ou baixa irradiância (p.ex., Burslem et al. 

1995, Lawrence 2003), sugerindo que as diferenças de disponibilidade de macro e micronutrientes 

sob diferentes espécies do dossel podem concorrer para uma sobrevivência diferencial de 

plântulas presentes sob cada uma delas. 
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2.1.3.3. Serapilheira 
As variações nas características dos solos observadas sob diferente espécies arbóreas têm 

origem tanto na interceptação e alteração da água da chuva que goteja ou escorre sob uma copa, 

como na deposição de serapilheira produzida pela própria árvore. No entanto, os efeitos desses 

processos não se refletem unicamente no solo local, mas podem interferir, direta ou indiretamente, 

em muitos processos que afetam a sobrevivência de sementes, plântulas e juvenis presentes sob 

cada árvore.   

Por sua vez, Badre et al. (1998) demonstraram que numa Floresta Temperada Aluvial 

francesa a decomposição da serapilheira de uma liana perene, Hedera helix L., é alterada pela 

espécie de árvore do dossel que a recobre, podendo o efeito entre as espécies ser oriundo das 

diferenças de composição química da precipitação interna sob cada copa. 

A serapilheira de uma dada espécie, seja por criar um tipo específico de impedimento 

mecânico ou químico à emergência de plântulas, ou por interceptar a luz de uma maneira 

específica pode ter um papel seletivo sobre a germinação de sementes ou a emergência e 

sobrevivência de plântulas de várias espécies. Por isso, muitos autores (e.g. Facelli e Pickett 

1991), têm discutido a importância da serapilheira na estruturação das comunidades vegetais. 

Uma das maneiras mais simples pelas quais o solo sob uma árvore pode ser alterado se dá 

pela deposição e decomposição da sua serapilheira, sob a projeção da sua própria copa. Essa 

deposição, em termos qualitativos, quantitativos e temporais, deve variar entre espécies, em 

função da combinação entre as características fenotípicas e genotípicas de cada indivíduo, do 

ritmo fenológico da espécie e das características do solo e clima locais. 

Essas diferenças na estrutura da serapilheira podem ser facilmente observadas quando 

comparamos espécies de folhas simples e compostas bipinadas, por exemplo. Aidar & Joly 

(2003), comparando a produção da fração foliar de quatro espécies arbóreas presentes em 

florestas ciliares e suas contribuições na transferência de nutrientes para o solo, mostraram que 

elas podem diferir marcadamente.  

Em um estudo feito em uma Floresta Temperada Mista no Japão, Hirabuki (1991) constatou 

que cerca de 64% da serapilheira depositada sobre o solo era predominantemente composta por 

folhas vindas do dossel, e que o padrão observado tendia a corresponder à estrutura desse 

estrato. Constatou ainda que, para as principais espécies do dossel, esse mosaico de manchas 

formado pela serapilheira depositada sobre o chão da floresta correspondia às posições de suas 

copas. 

Embora não se tenha encontrado na literatura referente a florestas tropicais úmidas e 

estacionais, dados semelhantes sobre a distribuição da serapilheira em relação à posição das 

árvores do dossel, acredita-se que nessas florestas a maior parte da serapilheira produzida por 
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cada árvore do dossel tenda a se depositar sobre a projeção da sua copa, salvo em áreas de 

maior declividade ou vento. 

Contudo, a deposição de serapilheira sob uma dada árvore do dossel deve ser também, em 

parte, proveniente das outras árvores do dossel vizinhas a essa, sobretudo daquelas estejam 

muito próximas, sejam decíduas ou tenham copas muito densas. 

Apesar disso, pode-se supor que a repetida deposição de serapilheira de uma dada árvore 

sob sua copa, ao longo de décadas, mais do que aquela proveniente de árvores vizinhas, seja a 

principal responsável pelos efeitos físicos e biológicos resultantes dessa deposição que ocorram 

na projeção dessa copa.  

A serapilheira depositada sobre o solo pode reduzir, em maior ou menor grau, a variação da 

sua temperatura (Molofsky & Augspurger 1992), podendo interferir no aquecimento e evaporação 

da água do solo, além da germinação de sementes termossensíveis. 

Vázquez–Yanez et al. (1990) demonstraram que as folhas da serapilheira inibem fortemente 

a germinação de sementes de espécies fotoblásticas positivas, mostrando que a serapilheira atua 

como um filtro para certas espécies em Florestas Tropicais Úmidas. 

Em sua revisão, Wardle & Lavelle (1997) chamaram a atenção de que é crítico para o papel 

da qualidade da serapilheira para regular a biota do solo (macro e microorganismos), a natureza 

das interações das espécies aí presentes e a extensão através da qual essa biota facilitaria a 

decomposição da própria serapilheira. De acordo com esse autores, a relação entre a qualidade 

da serapilheira e os microorganismos é bem conhecida, sendo, por exemplo, positivos os efeitos 

da disponibilidade de nitrogênio no desenvolvimento da microflora e negativos os efeitos da 

presença de compostos como taninos. 

Para Denslow (1996), por exemplo, a serapilheira de palmeiras e leguminosas do dossel 

poderia causar efeitos diferentes na dinâmica florestal, pois os altos teores de nitrogênio 

presentes na serapilheira das leguminosas levariam a uma taxa mais rápida de decomposição e 

de liberação de nutrientes, enquanto a serapilheira das palmeiras, sendo muito mais fibrosa, 

apresentaria taxas baixas de decomposição, contribuindo assim para a mortalidade de plântulas e 

a supressão da germinação. 

Charpentier et al. (1995), citados por Wardle & Lavelle (1997), trabalhando com duas 

espécies arbóreas na floresta amazônica da Guiana Francesa, mostraram que minhocas 

endogênicas estavam ausentes da serapilheira produzida de Dicorynia guianensis que 

apresentava um alto conteúdo de complexos polifenólicos, que seqüestravam mais de 80% do 

nitrogênio da serapilheira. Ao contrário, essas minhocas formavam manchas claramente 

delimitadas ao pé dos indivíduos de Qualea sp., cuja serapilheira, que apresentava baixos níveis 

de complexos fenólicos e altos teores de alumínio, se acumulava e se decompunha rapidamente.  
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Wardle & Lavelle (1997) afirmaram que os efeitos de árvores individuais não seriam 

incomuns e concluem que podem resultar na formação de um mosaico de unidades com 

diferentes comunidades de animais e taxas de decomposição no chão da floresta. 

Já Metcalfe & Turner (1998), estudando uma Floresta Pluvial em Singapura, mostraram que 

a escarificação pelo solo e/ou alterações na espessura da camada de serapilheira podem afetar a 

germinação de sementes muito pequenas ou reduzir o número de plântulas que emergem, 

sugerindo ainda que  algumas espécies demandariam “clareiras na serapilheira” para germinar. 

 Molosfky & Augspurger (1992), estudando o efeito da quantidade de folhedo no 

estabelecimento inicial de espécies numa Floresta Semidecídua Tropical no Panamá, constataram 

que a presença da serapilheira afetou cinco das seis espécies testadas, mas que a natureza e a 

magnitude do efeito observado foram específicas para cada uma das espécies, sendo algumas 

mais pela presença da serapilheira na germinação e outras apenas no período de emergência das 

plântulas. Esses autores citam ainda vários estudos que permitem concluir que as folhas de 

diferentes espécies podem-se decompor a diferentes taxas, adicionando ainda mais 

heterogeneidade espacial à distribuição da serapilheira, e que a distribuição espacial e a 

quantidade de serapilheira influenciariam o recrutamento das espécies. 

Estudando o papel da serapilheira na proteção das sementes e das plântulas da palmeira 

Astrocaryum murumuru e da leguminosa arbórea Dipteryx micrantha contra a predação, Cintra 

(1997) concluiu que, nos sítios onde havia serapilheira, a sobrevivência das sementes de ambas 

as espécies foi maior do que sobre o solo nu. Esse autor notou também que a serapilheira não 

afetou a sobrevivência das plântulas de Dipteryx micrantha, mas um maior número de plântulas de 

Astrocaryum murumuru sobreviveu quando havia uma camada mais rasa de serapilheira. 

Esse conjunto de trabalhos indica que diferentes tipos de serapilheira pela sua estrutura, 

espessura, qualidade, composição química e decomposição, entre outros aspectos, podem criar 

diferentes microhábitats de regeneração dentro da floresta e que diferentes espécies podem 

apresentar respostas positivas ou negativas em relação a eles. 

Dessa forma, uma vez que existem diferentes serapilheiras sob diferentes árvores do dossel 

e as espécies respondem diferentemente a eles, pode-se esperar que a interação entre esses 

dois aspectos resulte numa alteração das proporções relativas das espécies que regeneram numa 

área em função da composição do dossel, com conseqüentes reflexos na diversidade da floresta. 

2.1.3.4. Biota do solo 
Crescente atenção tem sido dada à ação dos macro e microorganismos do solo na 

estruturação das comunidades florestais (Lavelle et al. 1993, Lodge et al. 1994), tanto pela 

ciclagem de nutrientes quanto pela ação como patógenos (Dobson & Crawley 1994, Castello et al. 

1995), inclusive em relação ao efeito da dicotomia clareira/sub-bosque na ação desses patógenos 

sobre as espécies florestais. 
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Na medida em que as árvores numa floresta influenciam o solo na projeção de suas copas, 

esse padrão em manchas produzido por elas influencia a presença, a abundância, a distribuição 

espacial e os processos determinados pelos macro e microorganismos do solo (p.ex. 

decomposição, ciclagem de nutrientes) (Wardle & Lavelle 1997).  

Tem-se demonstrado que nas florestas tanto os microorganismos quanto parte da fauna do 

solo (nematóides, microartrópodos, minhocas, etc.) apresentam uma distribuição espacial que 

tende a reproduzir a zona de influência das árvores (Boettcher & Kalisz 1990, 1991, Ettema & 

Wardle 2002), embora a agregação espacial dos organismos do solo também seja influenciada 

por processos populacionais como dispersão, reprodução e competição.  

Por sua vez, essa tendência de agregação dos organismos no solo pode afetar a 

distribuição de nutrientes, favorecendo (micorrizas, fixadores de nitrogênio) ou desfavorecendo 

(patógenos) a sobrevivência das plantas, influenciando, desse modo, a própria distribuição 

espacial das plantas na floresta.  

Na Suécia, numa floresta dominada por Picea abies e Betula pubescens, os 

microorganismos do solo apresentaram um padrão de distribuição espacial provavelmente 

influenciado pela posição de ambas as árvores (Saetre & Bääth 2002).  

Afetando diretamente sementes, plântulas e indivíduos adultos, ou indiretamente herbívoros, 

polinizadores e dispersores de sementes, os patógenos podem alterar a composição de espécies, 

a diversidade e taxa e a direção do processo sucessional em comunidades vegetais (Dobson & 

Crawley 1994, Castello et al. 1995).   

Esse efeito dos patógenos poderia, por exemplo, afetar a distribuição espacial de certas 

espécies de árvores. Packer & Clay (2000) mostraram que plântulas de Prunus serotina 

apresentavam grande mortalidade quando eram cultivados com solo coletado sob essa espécie, 

mas não eram afetadas quando plantadas com solo coletado distante dela, um efeito atribuído a 

fungos patogênicos associados a essa espécie arbórea. 

Num estudo sobre a padrões e causas de mortalidade de plântulas de nove espécies 

arbóreas do dossel numa floresta semidecídua do Panamá, mostrou-se que a mortalidade 

causada por doenças era alta em três espécies, média em três e baixa em duas, e que em seis 

dessas espécies os patógenos eram a maior causa de mortalidade das plântulas (Augspurger 

1984). Nesse mesmo estudo, foi possível observar que, para oito das nove espécies avaliadas, a 

proporção de plântulas sobreviventes cresceu com o aumento da distância das plântulas em 

relação aos indivíduos parentais, indicando que os patógenos podem ter uma importante 

influência na determinação do padrão espacial de algumas espécies.   

Um outro aspecto que revela a importância do padrão espacial entre microorganismos e 

árvores pode ser visto nas florestas de dipterocarpáceas na Malásia. Em contato com as raízes de 

árvores maduras da mesma espécie, as plântulas de Shorea leprosula Miq. se infectam com 

ectomicorrizas em apenas 20 dias após a germinação, enquanto, se mantida isolada do contato 
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de árvores maduras dessa espécie, pode permanecer no campo não infectada por mais de seis 

meses (Alexander et al. 1992). 

Portanto, parece possível esperar que em Florestas Estacionais Semideciduais possa haver 

um padrão diferencial de ação dos patógenos que atacam plântulas, mediada pela dicotomia sub-

bosque sob dossel perenifólio/sub-bosque sob dossel decíduo.  

2.1.3.5. Aleloquímicos 
Os padrões espaciais observados em campo geralmente fornecem indícios importantes da 

existência de processos alelopáticos. Em certos casos, tanto sob a copa quanto no entorno de 

uma planta alelopática, formam-se zonas de inibição do crescimento (Inderjit e Callaway 2003), 

onde se observa uma menor densidade de indivíduos ou mesmo a ausência de determinadas 

espécies. 

As interferências mais comuns decorrentes do processo alelopático incidem sobre a 

germinação e o crescimento tanto da parte aérea quanto do sistema radicular das plântulas (Rice 

1984, Larcher 1995, Crawley 1997), afetando o sucesso do estabelecimento dos indivíduos. Como 

conseqüência, podem ocorrer alterações na densidade, dominância e padrão espacial das 

populações, bem como na diversidade da comunidade (Rice 1984, Chou 1999). 

Apesar das dificuldades em se estabelecer se o efeito alelopático de espécies arbóreas 

sobre outras espécies vegetais é decorrente da liberação dos aleloquímicos através da exudação 

das raízes, da decomposição da serapilheira, da lixiviação desses compostos pela água da chuva 

ou mesmo da volatilização, vários estudos têm demonstrado a existência desses efeitos em 

espécie arbóreas florestais (Loddhi 1977, Loddhi & Jonhson 1989, Campbell et al. 1989, Borges et 

al. 1993, Gonzáles et al. 1995). 

Borges et al. (1993), por exemplo, avaliando experimentalmente o efeito de folhas 

decompostas de quatro espécies arbóreas na germinação de uma planta-teste, observaram que 

todas as espécies testadas reduziam a geminação das sementes, mas que o grau da redução 

variava entre as espécies. 

Recentemente, estudando os padrões da ocupação de espécies arbóreas sob as árvores do 

dossel em um trecho de Floresta Estacional Semidecídua na parcela permanente da Estação 

Ecológica dos Caetetus, observou-se que, dentre as espécies do dossel, o guarantã (Esenbeckia 

leiocarpa Engl.) destacava-se das demais pela composição e abundância de indivíduos abaixo de 

si (F. M. Souza et al., dados não publicados). Esse fato, juntamente com a informação de que as 

folhas de E. leiocarpa apresentam alcalóides e cumarinas (Delle Monache et al. 1989, Delle 

Monache et al. 1990, Nakatsu et al. 1990, Michael 1993) e com o conhecimento do potencial 

alelopático desses compostos (Whittaker e Feeny 1971, Rice 1984, Michael 1993, Larcher 1995), 

despertou a idéia de que essa espécie pudesse ser alelopática e apresentar algum tipo de 

interferência negativa sobre outras espécies arbóreas na floresta. 
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Com isso, avaliou-se em experimentos conduzidos em laboratório o potencial alelopático de 

folhas e cascas de E. leiocarpa sobre plantas-teste de alface (Lactuca sativa L.). Os resultados 

confirmaram a existência desse potencial, dado que os extratos de folhas reduziram a velocidade 

e a porcentagem de germinação das sementes de alface, além de causarem anormalidade e 

reduzirem o crescimento das plântulas. Os extratos de casca também produziram efeitos 

negativos sobre a velocidade de germinação e o crescimento das plântulas, sendo que os danos 

foram sempre menores do que os causados pelo extrato de folhas (F. M. Souza et al., dados não 

publicados). Estes resultados fornecem um importante indicativo de que, caso esse fenômeno se 

repita em ambientes naturais, a  presença de E. leiocarpa pode causar prejuízos a outras 

espécies de plantas, afetando o padrão de distribuição das espécies na comunidade. 

2.1.4. Outros aspectos 

Se a dispersão de sementes de uma espécie arbórea tendesse a se localizar 

preferencialmente sob a sua planta-mãe e a mortalidade das plântulas ocorresse ao acaso, uma 

distribuição espacialmente agregada das plântulas e de jovens seria esperada. No entanto, de 

acordo com a hipótese de Janzen–Connell (Janzen 1970, Connell 1971), em função da maior 

propagação de doenças entre indivíduos próximos e ao aumento de herbívoros específicos e 

patógenos quando há maior densidade de hospedeiros, o recrutamento e a sobrevivência nas 

proximidades da planta-mãe ou de outros indivíduos vizinhos coespecíficos tenderiam a ser 

menores.   

Essa mortalidade dependente da densidade teria como conseqüência uma redução da 

densidade de cada espécie junto a seus parentais, disponibilizando assim espaço e recursos para 

o estabelecimento de outras espécies, com exigência de recursos semelhante, mas não 

suscetíveis aos mesmos inimigos naturais. Por fim, isso resultaria na coexistência entre espécies 

arbóreas nas florestas tropicais. 

Isso mostra a importância que patógenos específicos, herbívoros e predadores podem ter 

sobre o estabelecimento de novos indivíduos no interior da floresta.  

Embora não atuando da maneira prevista pela hipótese de Janzen-Connell, já que as 

espécies do dossel no entorno de uma dada árvore-filtro podem ser permeáveis ou impermeáveis 

às sementes e plântulas dessa árvore, pode-se  inferir também que, dentro da visão de “filtros da 

biodiversidade”, a atuação de patógenos específicos, herbívoros e predadores pode ser um 

importante componente da permeabilidade ou impermeabilidade de cada espécie-filtro sobre 

várias espécies-alvo. 

Cada árvore do dossel, como qualquer outro indivíduo dentro da floresta, funciona como um 

anteparo, obstruindo mecanicamente a dispersão de propágulos e conseqüentemente interferindo 

na deposição de sementes e frutos sob sua copa. Embora a arquitetura, a dimensão e a altura da 

copa e a densidade da folhagem possam interferir em maior ou menor grau nessa interceptação, a 
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deposição é na realidade menos dependente desse aspectos do que das características 

específicas dos propágulos de árvores autocóricas e anemocóricas que sejam vizinhas a uma 

árvore-filtro.  

Em resumo, considerando a chuva de sementes sob uma dada árvore-filtro, grande parte 

dos propágulos aí depositados não guardariam nenhuma relação direta com ela, sendo apenas 

um produto de vizinhança, sobretudo em relação a sementes autocóricas, anemocóricas e 

barocóricas. Todavia, diferentes espécies-filtro endozoocóricas podem oferecer diferentes 

recursos alimentares para diferentes tipos de  dispersores de sementes. Esses recursos, 

oferecidos em diferentes abundâncias, por tempos distintos e em diferentes épocas do ano, 

podem atrair uma fauna variada para as copas dessas espécies, que podem funcionar como 

locais de pouso e alimentação, sob as quais, via regurgitação ou defecação, muitas sementes 

podem ser depositadas. Disso decorre que a chuva de sementes sob cada árvore endozoocórica 

do dossel pode ser, em parte, específica e também contribuir para um efeito de  filtro (p. ex., 

Parrota 1995, Parrota et al. 1997,  Wunderle 1997). 

Por muito tempo, grande importância foi dada ao papel da competição no processo de 

organização das comunidades (Clements et al. 1926, Connell 1983, Casper & Jackson 1997). 

Mais recentemente, o papel das interações positivas em plantas vem sendo cada vez mais 

enfatizado (Hunter & Aarsen 1988, Callaway 1995, 1997, Withgott 2000, Bruno et al. 2003), 

sugerindo que a facilitação pode ter a mesma importância que a competição nesse processo. As 

interações positivas e negativas freqüentemente atuam simultaneamente e sobre os mesmo 

indivíduos, de tal forma que a resultante, positiva ou negativa, da presença de uma árvore do 

dossel sobre as plantas que regeneram sob si provavelmente dependerá do balanço entre 

competição e facilitação que devem estar atuando (veja Callaway & Walker 1997, Pugnaire & 

Luque 2001).  
O efeito das árvores-berçário (nurse-plants) e o impacto na facilitação do desenvolvimento 

de plantas sob elas é bastante conhecido (Vieira et al. 1994, Fulbright et al. 1995, Callaway 1995), 

sendo considerado por muitos autores (p.ex., Tewksbury & Lloyd 2001) como um processo mais 

freqüente e importante em ambientes com condições ambientais adversas, como regiões áridas, 

semi-desérticas ou desérticas do que em condições mais mésicas, nas quais as interações 

competitivas predominariam.  

Embora as florestas tropicais e subtropicais úmidas e chuvosas não possam ser 

consideradas ambientes drásticos, o efeito esperado das árvores do dossel como filtros da 

biodiversidade se assemelharia em parte ao efeito das plantas-berçário.  

Pode-se perguntar se uma possível condição de estresse não estaria passando 

despercebida nesses ecossistemas, pois no chão dessas florestas, plântulas recém-germinadas 

estão efetivamente submetidas a níveis de radiação fotossinteticamente ativa muito baixos, ou 

seja, sob um forte estresse fótico. Assim, germinar sob diferentes espécies do dossel pode 
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significar estar sob maior ou menor estresse fótico, dependendo das características de 

interceptação de luz de cada espécie-filtro, com espécies mais permeáveis funcionando, talvez, 

como berçários. 

Pode-se esperar ainda que não somente os aspectos já salientados sejam os únicos ou 

mais importantes na determinação do efeito de filtro, existindo provavelmente muitos outros que 

não foram ainda discutidos, mas que podem igualmente estar atuando no mesmo sentido (p.ex., a 

disponibilidade diferencial de água sob diferentes árvores do dossel, etc.). 

Sem dúvida, outros fatores seletivos atuam sobre as plantas que se instalam sob uma 

árvore do dossel, que não são por ela determinados. Todavia, parece também provável que, 

hierarquicamente, seja a ação direta ou indireta das condições criadas por essa árvore, que 

permanece por um longo período influenciando um mesmo ponto da floresta, o primeiro ou o mais 

importante fator determinante da composição das espécies que permanecem sob a sua copa. 

2.1.5.  Os possíveis mecanismos de ação do efeito de filtro.  

A idéia de que as árvores do dossel agiriam com “filtros da biodiversidade” está 

subentendida em muitos estudos presentes na literatura e não contraria a idéia de um ciclo de 

crescimento florestal (Whitmore 1975), sendo, ao contrário, complementar a ela. 

O efeito de espécies arbóreas do dossel no padrão espacial de plantas que crescem sob 

sua influência já foi observado por autores como Weaver & Clements (1938) e Tansley (1946), e 

evidências desse efeito já foram descritas em plantios homogêneos ou em algumas Florestas 

Temperadas. (Ovington 1955, Beatty 1984). 

Para Grime (1997), haveria um corpo crescente de evidências experimentais que dão 

suporte à hipótese de que as propriedades do ecossistema são fortemente afetadas  pelas 

características das  suas plantas dominantes. Existiriam, segundo ele, poucas dúvidas de que as 

espécies de plantas que habitualmente dominam certas comunidades exercem controle sobre a 

aptidão das suas espécies subordinadas. Todavia, parece também que, a longo prazo, há um 

potencial de as plantas subordinadas e a cobertura do solo agirem como um filtro seletivo sobre 

as dominantes potenciais que regeneram após uma perturbação da comunidade, tal como a 

abertura de uma clareira na floresta. Evidências da ação de algumas espécies vegetais como 

filtros ecológicos já foram relatadas tanto em florestas temperadas quanto em florestas  tropicais. 

 Mais recentemente, George & Bazzaz (1999 a,b) propuseram que o estrato herbáceo e 

arbustivo de uma floresta podem funcionar como importantes filtros ecológicos em florestas 

tropicais e temperadas, influenciando a composição e a estrutura do dossel. Através de estudos 

realizados em florestas decíduas em Massachuesetts (USA), esses autores demonstraram que 

samambaias (Dennstaedtia e Osmunda) que dominam trechos do sub-bosque dessas florestas 

atuam como filtros ecológicos em relação a plântulas de espécies do dossel. De acordo com 

esses autores, a presença de um sub-bosque  bem desenvolvido de samambaias influencia o 
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ambiente ao nível do chão, de maneira a levar a uma redução diferencial na emergência, no 

estabelecimento, no crescimento e na sobrevivência  de plântulas de espécies arbóreas do 

dossel. Essa redução diferencial seria o mecanismo através do qual esse sub-bosque de 

samambaias poderia agir como um filtro ecológico. 

Esse processo, no entanto, não agiria de forma homogênea sobre as espécies arbóreas, de 

forma que, enquanto em alguns casos a redução dos níveis de luz provocado pela presença 

dessas samambaias poderia ser o fator que determinaria a redução na emergência de algumas 

espécies, em outros, os níveis mais elevados de predação a que estariam sujeitas certas espécies 

quando sombreadas pelas samambaias seria a causa das reduções observadas.  

Esses autores demonstraram ainda que esse efeito de filtro pode determinar quais 

indivíduos e espécies sobreviveriam em diferentes condições presentes no sub-bosque, e que a 

seletividade desse filtro poderia influenciar a densidade, a composição e os padrões espaciais de 

distribuição de plântulas de espécies do dossel no sub-bosque dessas florestas, inclusive com 

possíveis conseqüências na determinação do futuro dossel da área. 

Já Peters et al. (2004) observaram que a morte e a queda de folhas da palmeira Irartea 

deltoides, uma espécie do dossel presente em quase todas as florestas do oeste da Amazônia, 

podem causar grande impacto sobre a composição e a estrutura da comunidade de juvenis 

presentes nas suas proximidades, selecionando algumas espécies e agindo assim, como um filtro 

ecológico. 

Várias evidências sugerem que uma dada espécie arbórea do dossel pode produzir um 

conjunto peculiar de condições ambientais (luz, serapilheira, solo, herbivoria, etc.), resultando na 

presença de um ou mais microsítios sob a projeção da sua copa, que seriam favoráveis ou não à 

presença e sobrevivência de uma ou mais espécies vegetais.  

Portanto, cada árvore do dossel poderia funcionar como uma membrana semipermeável, ou 

filtro (espécie-filtro), em relação às espécies vegetais cujas sementes sejam depositadas sob a 

projeção de sua copa (espécies-alvo).  

Entre as espécies-alvo presentes numa floresta tropical ou sub-tropical, é normalmente 

grande a variabilidade de respostas ecofisiológicas às condições abióticas, à resistência a 

predadores, herbívoros e patógenos, à dependência de microorganismos, etc. Parece provável 

que muitas das condições criadas por diferentes espécies-filtro estejam dentro da amplitude de 

respostas de muitas espécies-alvo, o que resultaria serem várias espécies-filtro semelhantes ou 

mesmo idênticas no que se refere a uma ou várias espécies. Nesse sentido, pode-se esperar que 

várias espécies-filtro do dossel sejam igualmente permeáveis a uma dada espécie-alvo.  

De forma semelhante, várias espécies do dossel poderiam criar condições desfavoráveis 

para dadas espécies-alvo, que então não ocorreriam sob suas copas mesmo que suas sementes 

alcançassem esses locais, sendo essas espécies-filtro, na prática, impermeáveis a elas. 
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O efeito de filtro de uma espécie do dossel sobre uma dada espécie-alvo provavelmente é 

distinto se o indivíduo-alvo é uma semente, plântula, jovem ou adulto. Portanto, pode-se supor 

que a eliminação, parcial ou total, de uma espécie-alvo possa se dar em vários momentos ao 

longo de sua vida, podendo a sua permanência depender da fase de vida considerada. Assim, sob 

uma dada espécie-filtro, certas espécies-alvo sequer germinariam, enquanto outras poderiam 

atingir a fase de plântula, mas não atingir a fase juvenil. 

Parece importante considerar também que essas interações poderão variar de acordo com a 

ocorrência de distúrbios, que podem modular, em certo grau, essa permeabilidade ou 

impermeabilidade de uma espécie-filtro. 

Por exemplo, se a deciduidade de uma árvore do dossel é concomitante a déficits hídricos 

invernais, o efeito da deciduidade da copa pode expor as plântulas situadas sob ela a um forte 

estresse, que pode levar algumas delas à morte (Gandolfi, 2000). 

Todavia, em anos mais chuvosos, essa perda de folhas pode não estar associada a um 

período de estresse hídrico, de tal maneira que as plântulas expostas a altos níveis de radiação 

solar poderiam nesse ano específico sobreviver. Essas plântulas, superando nesse ano um 

tamanho crítico, sob uma espécie-filtro que normalmente não lhes é desfavorável, podem agora 

atingir um porte tal que lhes permita sobreviver às próximas estações secas, podendo assim estar 

presentes sob uma dada espécie-filtro que normalmente lhes seria impermeável. 

Entre a permeabilidade e a impermeabilidade total, provavelmente existem espécies do 

dossel apenas parcialmente permeáveis a uma dada espécie-alvo, podendo essa espécie ocorrer 

sob suas copas apenas em circunstâncias excepcionais. 

Em resumo, uma espécie-filtro poderia ser classificada, em relação a uma espécie-alvo sob 

sua copa, como: 

− impermeável: quando sementes viáveis de uma dada espécie-alvo depositadas sob a 

copa de uma espécie-filtro não consigam ali germinar, ou quando suas plântulas não 

consigam sobreviver, podendo apenas estar momentaneamente presentes sob a 

espécie-filtro, até serem eliminadas. Um exemplo de impermeabilidade seria a não-

germinação de sementes, ou a baixa sobrevivência de plântulas de espécies pioneiras 

sob a projeção da própria copa de suas árvores-mãe, ou sob outras árvores do dossel;  

− totalmente permeável: quando sementes viáveis de uma dada espécie-alvo depositadas 

sob a copa de uma espécie-filtro são capazes de germinar e as plântulas são capazes 

de se estabelecer e desenvolver-se até a maturidade reprodutiva. A espécie-alvo poderia 

apresentar assim, grande presença, sobrevivência e abundância sob a espécie-filtro. 

− parcialmente permeável: quando sementes viáveis de uma dada espécie-alvo 

depositadas sob a copa de uma espécie-filtro apenas eventualmente conseguem aí 

germinar, e poucas plântulas e juvenis podem permanecer. Neste caso, a porcentagem 

de sobrevivência da espécie-alvo sob a espécie-filtro seria menor que sob a copa de 
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uma espécie permeável, sua presença seria então esporádica e sua abundância menor 

sob a espécie-filtro, mesmo que essas espécies sejam vizinhas. 

O uso dessas definições tem algumas conseqüências importantes, como por exemplo a 

necessidade de observações contínuas para que se possa estabelecer qual o tipo de relação 

existente entre os pares de espécies em consideração, uma vez que a ausência de uma espécie-

alvo sob uma árvore do dossel não implica em impermeabilidade, pois essa ausência pode 

decorrer apenas da ausência de deposição de sementes da primeira espécie sob a segunda. 

Considerando-se que as sementes de várias espécies-alvo possam chegar sob a projeção 

da copa de uma árvore-Filtro, podemos esperar que, para algumas dessas espécies-alvo, a 

espécie-filtro seja permeável, para outras seja parcialmente permeável, e para ainda outras, 

impermeável. Disso resulta que nem todas as espécies que chegam sob uma dada espécie-filtro 

poderiam aí sobreviver, sendo esperada uma diferença entre a composição da chuva de 

sementes, do banco de sementes, das plântulas, dos jovens e dos indivíduos adultos que seriam 

observados sob a copa de uma árvore-Filtro (Vieira, 2004). 

O mesmo raciocínio, quando aplicado simultaneamente a várias espécies-filtro, sugere que 

serão encontradas diferenças na composição e na estrutura da comunidade de plântulas 

presentes sob elas. Quanto às espécies-alvo, elas poderiam estar sob algumas espécies-filtro e 

não sob outras, ser abundantes sob umas e esporádicas sob outras, etc.. 

Ambos os padrões poderiam ser observados nas florestas tropicais e sub-tropicais, mas isso 

não comprovaria por si só a existência de um efeito de filtro atribuído às árvores do dossel, pois 

ainda que todas as espécies-filtro apresentassem iguais características de permeabilidade ou 

impermeabilidade, poder-se-ia ainda observar esses padrões sob elas, bastando apenas que a 

chuva de sementes variasse. 

Outro aspecto a ser considerado é que nem a mortalidade ocorrida sob uma dada espécie-

filtro decorre diretamente desta, podendo apenas resultar de outros fatores, tais como uma 

predação esporádica, ou da ocorrência de um distúrbio natural. 
Vale, no entanto, salientar a que mortalidade de plântulas dependente da densidade de 

indivíduos da mesma ou de diferentes espécies que competiriam entre si, muitas vezes 

considerada o fator explicativo da presença ou ausência de indivíduos num dado local da floresta, 

seria, de acordo com a hipótese aqui apresentada, apenas um efeito secundário, dado que 

primeiramente foi preciso que a árvore do dossel que recobre os indivíduos em competição fosse 

permeável a eles, sem o que a competição entre certas espécies não poderia ocorrer.  

Vê-se assim, que a hipótese aqui apresentada abre interessantes perspectivas para a 

predição da composição florística, estrutura e padrão espacial das espécies arbustivo-arbóreas 

numa floresta. No entanto, a transição entre essa formulação teórica e a a obtenção de evidências 

a seu favor  depende de um longo caminho.  
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Nas últimas duas décadas e meia, a discussão sobre a regeneração das florestas tropicais 

tem sido focada principalmente no processo de abertura, ocupação e fechamento de clareiras e 

no desenvolvimento de espécies arbóreas pertencentes a grupos ecológicos distintos, adaptados 

a diferentes regimes de luz (Whitmore 1989, 1996), uma perspectiva que reduz as possíveis 

explicações dos padrões observados a uma relação unicausal, a luz.  

Alternativamente, ao se tentar pesquisar e discutir a regeneração das florestas tropicais e 

subtropicais em termos de “filtros de biodiversidade”, passa-se a uma abordagem multicausal, 

onde a sobrevivência e o desenvolvimento de plântulas e jovens situados sob diferentes árvores 

do dossel poderiam, em cada caso, ser determinados por fatores abióticos e bióticos distintos, 

associados a cada uma dessas árvores. 

Neste contexto, cada espécie de árvore do dossel representaria uma variável sintética e 

integradora dos múltiplos fatores (luz, nutrientes, patógenos, alelopatia, etc.) associados a ela, 

que agiriam sobre sementes, plântulas e jovens. 

Apesar de essa hipótese estar sendo aqui apresentada, uma teoria completa e mais 

abrangente talvez possa ser obtida mais adiante quando dados estiverem sendo produzidos 

diretamente para tentar comprová-la, tal qual se tem observado com os estudos sobre dinâmica 

de clareiras. 

Por exemplo, a serapilheira que cai sob uma determinada árvore recebe, em maior ou 

menor grau, a contribuição das árvores do seu entorno (C.B. Rodrigues, comunicação pessoal). 

Portanto, os efeitos da serapilheira sobre a regeneração e o solo sob diferentes pontos na 

projeção da copa de uma árvore poderiam variar espacialmente, dependendo de qual é a árvore 

vizinha ao local considerado, e qual é a contribuição quantitativa e qualitativa da sua serapilheira 

nesse ponto.  

Seguindo esse raciocínio, pode-se perguntar até que ponto o “efeito filtro” de uma dada 

árvore depende só dela, ou esse efeito depende também das árvores presentes no seu entorno, 

pois também contibuiriam para o efeito final. 

Num extremo, pode-se pensar que cada árvore do dossel será um filtro específico e único, 

dada a especificidade do conjunto de espécies que compõe o seu entorno direto, e no outro 

extremo, que o caráter determinante do efeito de filtro se dá por condições resultantes da espécie-

filtro, independentemente da variação do seu entorno direto, uma situação que deve ser mais 

comum em espécies alelopáticas. 

Seja por causa da serapilheira, ou de outro fator, como a luz, a condição sob a projeção da 

copa de uma árvore do dossel depende também parcialmente da sua vizinhança imediata, o que 

sugere uma outra questão a ser pesquisada. Sabendo-se que dentro da floresta os indivíduos de 

uma dada espécie-filtro possuem diferentes vizinhanças, será efetivamente possível observar um 

padrão de ação definido para cada espécie-filtro do dossel? 
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Feitas essas observações, a visão mais geral da dinâmica florestal que se pode até aqui 

oferecer está relacionada a essa hipótese e à que se segue.   

O elemento principal da dinâmica florestal seria a árvore do dossel, sob a qual instala-se 

uma comunidade de plântulas, juvenis e adultos jovens que constituirá grande parte da 

biodiversidade de uma floresta e parte da qual irá compor, no futuro, o dossel após as fases 

transitórias de clareira e preenchimento. 

A heterogeneidade existente sob a projeção da copa de uma dada árvore do dossel não 

resulta apenas do seu papel de engenheira física, que cria, mantém e altera hábitats, depende 

também da interferência das árvores do dossel que lhe são vizinhas e se justapõem a ela 

formando o seu entorno direto. 

Uma árvore que vive na floresta por um longo tempo, por exemplo 80 ou 150 anos, e 

permanece no dossel por mais da metade desses anos, interferirá mais amplamente nas 

condições de luz, umidade, temperatura e solo sob si; entretanto, durante o mesmo período, as 

árvores no seu entorno poderão variar com a mortalidade, o surgimento e o fechamento de 

clareiras ao longo da sua permanência nesse local. 

 Pode-se considerar então que uma dada árvore do dossel, e também as demais árvores do 

dossel que compõem o seu entorno imediato, seja um importante foco de análise da dinâmica 

florestal. 

Nesse contexto, cada espécie do dossel produziria um efeito de filtro específico para as 

espécies que regeneram sob si; no entanto, esse filtro não seria totalmente idêntico entre 

indivíduos da mesma espécie, uma vez que entre eles divergiria o conjunto de espécies que se 

encontra no seu entorno. 

Assim, o dossel de uma floresta seria um conjunto de filtros resultantes das peculiaridades 

de cada espécie que atualmente o compõem e da vizinhança que cada árvore tem no seu entorno 

e as espécies presentes no sub-bosque tenderiam a se distribuir de acordo com as características 

de permeabilidade ou impermeabilidade que cada espécie-filtro apresenta em relação a cada 

espécie-alvo, e das limitações de dispersão que cada espécie apresenta. 

Quando uma árvore morre e forma uma pequena clareira, a sua morte significaria a 

desapropriação de um espaço antes construído por essa árvore, e parte dos efeitos dessa 

construção permaneceriam ainda no local por algum tempo.  

Quando várias árvores morrem gerando uma clareira múltipla haveria a desapropriação e 

desconstrução de vários espaços, decorrentes da queda dessas várias  árvores, gerando um 

clareira muito mais heterogênea dado um efeito residual múltiplo proveniente de cada espécie.  

O surgimento de uma clareira marca o aparecimento de um filtro distinto do que até então 

existia, até que um novo conjunto de espécies iniciem um processo de ocupação do espaço agora 

aberto.  
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A nova construção provavelmente será por espécies pioneiras num processo que deve 

variar de acordo com as espécies presentes, por exemplo, Cecropia spp., Solanum spp., ou 

Trema micrantha. 

Na medida em que muitas espécies presentes no sub-bosque, hoje submetidas aos filtros 

que atualmente compõe o dossel atual, sobreviverão e farão parte do dossel futuro da floresta, 

pode-se concluir que a influência do dossel atual da floresta não se restringe apenas à 

determinação de parte da biodiversidade atual aí existente, mas também da biodiversidade futura 

desse dossel. 

2.1.6.  Problemas relacionados à identificação do efeito filtro e conseqüências  

Entre as dificuldades existentes na obtenção de resultados que confirmem a existência 

desse efeito de filtro, muitas podem ser relacionadas à disponibilidade de métodos que 

efetivamente descrevam tanto o processo como os padrões dele resultantes, enquanto outros 

podem resultar de uma construção ainda parcial de uma teoria baseada nessa hipótese, o que 

depende da obtenção de dados. 

Por exemplo, provavelmente dentro da floresta outros filtros podem existir, como as ervas e 

arbustos presentes sob as árvores do dossel que também podem ter um papel determinante na 

composição da vegetação sob si (Tansley 1946, Ovington 1955, Boettcher & Kalisz 1991, George 

& Bazzaz 1999 a,b), ou ainda montículos e buracos (pits/mounds), um microrrelevo criado pelo 

desenraizamento de árvores do dossel que apresenta diferente regeneração de espécies em cada 

uma dessas duas superfícies (Putz 1983, Shaetzel et al. 1989, Peterson & Campbell 1993). 

Apesar de outros fatores interferirem na dinâmica florestal, a sua existência não se 

contrapõe à idéia de que as árvores do dossel sejam, hierarquicamente, o filtro principal, uma vez 

que elas exercem um efeito seletivo continuado sobre um dado trecho da floresta durante anos, 

décadas, ou mesmo séculos (Vieira et al. 2005). 

O efeito de filtro do dossel seria mais evidente se o processo seletivo determinado por uma 

espécie-filtro do dossel sobre uma espécie-alvo for constante entre os indivíduos dessa espécie-

filtro, e não um fenômeno presente mas variável entre os indivíduos da espécie.  

Outros fatores que podem dificultar a discriminação desse efeito são a presença pretérita de 

clareiras atualmente já fechadas no entorno de uma árvore filtro ou a mudança de sua vizinhança 

ao longo das décadas em que uma árvore do dossel permanece dentro da floresta Ambas as 

situações podem fazer com que a presença atual de certos regenerentes sob essa copa seja 

reflexo da influência de condições ambientais pretéritas (luz lateral) ou do aporte de propágulos de 

árvores que já desapareceram, dificultando análises sobre as condições ambientais geradas por 

uma espécie na comunidade de plântulas sob si. 

Quando se trata da presença e abundância de plântulas e jovens sob a planta-mãe, 

variações intra-específicas podem ser também esperadas, pois nem sempre a frutificação é 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IV   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

68

sincrônica entre indivíduos da mesma espécie, afetando assim a presença, a abundância e a 

permanência de plântulas sob suas copas. 

Uma outra dificuldade esperada diz respeito à ausência ou à presença de uma espécie sob 

outra. Se a ausência de uma certa espécie-alvo sob uma ou mais espécies-filtro é pouco 

informativa sobre permeabilidade ou impermeabilidade, a sua presença, ao contrário, 

efetivamente comprova que a espécie-filtro é em algum grau permeável a essa espécie-alvo. Esse 

fato pode ser um primeiro elemento para futuras análises e predições.  

A partir da observação desse tipo num trecho de floresta, poder-se-ia prever que quando 

essas duas espécies estiverem no dossel e forem vizinhas, esse mesmo padrão poderia ser outra 

vez observado e, portanto, estudos em trechos vizinhos poderiam servir para testar essa hipótese. 

Assim, se numa dada floresta soubermos quais são as espécies-filtro sob as quais uma 

certa espécie-alvo pode se desenvolver, e se localizarmos onde esses indivíduos do dossel das 

espécies alvo e filtro são vizinhos, então, poderíamos prever a presença, e eventualmente, até um 

certo grau de abundância da espécie-alvo sob cada indivíduo do dossel das espécies-filtro 

permeáveis a ela. 
Generalizando, se para cada espécie-alvo da floresta soubermos quais são as espécies-

filtro sob as quais ela pode viver, então poderíamos parcialmente prever a biodiversidade do sub-

bosque atualmente existente naquela floresta e no seu futuro dossel. Todavia, também a 

ausência, ligada à impermeabilidade de certas espécies-filtro a certas espécies-alvo, poderia ser 

deduzida. Assim, se uma espécie-filtro apresenta repetidas vezes uma espécie-alvo como sua 

vizinha no dossel e nunca essa espécie-alvo apresenta indivíduos sob a espécie–Filtro, então se 

pode supor a existência de uma impermeabilidade. E essa poderia ser testada predizendo-se a 

ausência dessa espécie-alvo sob outros indivíduos da espécie-filtro presentes na floresta, mas 

ainda não observados.   

Essa possibilidade parecer se bastante viável, sobretudo quando houver um  marcante 

efeito alelopático da espécie-filtro sobre a espécie-alvo, o que muitas vezes pode ser suspeitado 

quando sob essas árvores é sempre muito pequena a presença de plântulas, ou essas pertencem 

a um número restrito de espécies. 

Vários métodos podem ser empregados para se determinar a existência ou não desse efeito 

de filtro, tanto observacionais como experimentais, como por exemplo, levantamentos para 

determinação de presença ou ausência de espécies arbustivo-arbóreas sob plantios homogêneos 

de diferentes espécies arbóreas situadas sob o mesmo tipo de clima e solo e sob topografia plana, 

complementados por experimentos para a definição do fator ou fatores causais que favorecem ou 

desfavorecem certa espécies (Chou & Yang 1982, Loddhi 1975, Parrota 1995), ou se o padrão 

reflete apenas uma limitação da dispersão. 

Experimentos para determinação do efeito de extratos de parte da planta, da serapilheira, ou 

do solo coletado sob espécies com potencial efeito alelopático sobre espécies teste (p.ex., 
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Lactuca sativa L.) são  métodos tradicionalmente usados em estudos sobre alelopatia (Chou & 

Kuo 1986, Campbell et al. 1989, Borges et al. 1993). 

A utilização de extratos de espécies-filtro em testes com diferentes espécies-alvo e a 

comparação desses resultados com os padrões de presença, abundância e distribuição espacial 

das plântulas dessas espécies-alvo sob as espécies-filtro, quando ambas estão presentes como 

árvores do dossel vizinhas, podem evidenciar se a alelopatia pode ser um fator determinante do 

grau de permeabilidade-impermeabilidade de uma espécie-filtro sobre uma espécie-alvo.  

Esse procedimento seria especialmente útil em estudos de parcelas permanentes, onde 

eventualmente vários pares com as mesmas espécies vizinhas podem existir na parcela e podem 

ser acompanhados no tempo. 

Em talhões homogêneos, o uso de técnicas experimentais, como a semeadura direta, o 

plantio de mudas ou a transferência pode ser uma estratégia interessante de avaliação do efeito 

de filtro sobre várias espécies-alvo sob condições semelhantes. 

Posteriormente, os mesmos experimentos poderiam ser feitos em talhões mistos ou em 

florestas naturais, comparando-se os resultados obtidos, ou ainda, observando se as tendências 

obtidas em talhões puros e  mistos pode ser observada nas florestas nativas. 

Outros experimentos usando plantios, fertilização, controle de competidores, adição ou 

remoção de serapilheira, etc. feitos de forma independente ou combinados, podem também 

fornecer importantes informações sobre o efeito de filtro ecológico que espécies-filtro podem ter 

sobre espécies-alvo. (p.ex., Beatty 1984, Horn 1985, George & Bazzaz 1999 a e b, Beckage & 

Clarck 2003, Garcia & Houle 2005). 

Comparações entre a chuva ou o banco de sementes e a regeneração natural sob 

diferentes indivíduos arbóreos do dossel de uma mesma espécie podem sugerir a existência de 

um efeito de filtro, mas não permitem comprovar a sua ocorrência, pois enquanto a chuva de 

sementes é um evento atual, o banco e a regeneração resultam de um efeito acumulativo, e 

portanto a presença na chuva de sementes atual e ausência no banco, ou na regeneração não 

permite saber se se trata apenas de uma variação da chuva ou um efeito de impermeabilidade 

(Vieira 2004).  

Já sob vários indivíduos da mesma espécie, uma grande deposição na chuva de sementes, 

grande presença viável no banco, e ausência ou pequena abundância na regeneração são 

evidências fortes de um efeito seletivo exercido por essa espécie do dossel (Vieira 2004).    

Uma análise exploratória para investigar a existência de padrões de ocorrência de espécies 

do subdossel e subosque sob as árvores que ocupam o estrato superior da floresta é através da 

utilização de técnicas de análises multivariadas. A partir de matrizes de abundância e freqüência 

das espécies que ocorrem sob as espécies do dossel é possível executar análises de 

correspondência (CA) e observar se a distribuição dessas espécies em um espaço 

multidimensional difere do que o que ocorre ao acaso (Legendre e Legendre 1998). Um aspecto a 
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ser salientado é que como muitas das espécies são pouco abundantes, sua ausência tem pouco 

significado diante de uma análise da comunidade. Nesses casos, é necessário estabelecer, ainda 

que arbitrariamente, um número mínimo de indivíduos de cada espécie para que ela possa ser 

incluída em uma análise desse tipo (de 5 a 10 indivíduos, por exemplo). 

Outro aspecto importante a ser considerado é o estabelecimento de hipóteses a priori. 

Partindo de informações de estudos prévios, do conhecimento sobre a autoecologia das espécies 

(síndrome de dispersão, abundância de indivíduos, alelopatia etc.) e de observações de campo, a 

formulação de hipóteses sobre a “ação” de espécies ou grupos funcionais (grupos de espécies em 

relação às exigências luminosas, deciduidade, síndrome de dispersão etc.) sobre espécies ou 

grupos de espécies abaixo delas pode facilitar a definição de métodos e a obtenção de respostas 

de forma mais clara e objetiva. Um exemplo seria o teste da hipótese de que as árvores decíduas 

favorecem o estabelecimento de indivíduos de espécies secundárias iniciais, ou com exigências 

intermediárias de luz. Partindo da premissa que os níveis de luz sob árvores decíduas do dossel 

são mais elevados que sob dossel perenifólio (dados de literatura) e considerando que as 

espécies secundárias iniciais seriam favorecidas por esse aumento temporário de luminosidade 

na floresta, sobressaindo-se às espécies dos demais grupos ecológicos, seria possível testar 

objetivamente esse fenômeno, comparando-se a abundância, densidade e riqueza desse grupo 

de espécies entre as duas situações.  

Entretanto, apenas o acompanhamento dos indivíduos desde sua fase de plântula, 

juntamente com outros fatores que reconhecidamente interferem no processo de formação do 

mosaico florestal, como a chuva de sementes, por exemplo, permitirão a obtenção de repostas 

mais concretas a essas perguntas. A análise de indivíduos já adultos, embora possa nos fornecer 

indícios de relações entre as espécies ou grupos de espécies, traz consigo o agravante de que a 

presença de um indivíduo adulto de uma dada espécie pode estar relacionada a uma condição 

ambiental passada e totalmente diferente da observada naquele momento. Considerando a 

execução de trabalhos dessa natureza em uma parcela permanente onde apenas os indivíduos 

adultos estão mapeados, há de se incluir em sub-projetos individuais o levantamento de 

informações dos indivíduos jovens também.  

Quando se pretende comparar estratos florestais, é importante levar em conta que os 

estratos inferiores estão mais sujeitos à micro-heterogeneidade ambiental. Por exemplo, as 

árvores exploram áreas maiores de solo, abrangendo sua heterogeneidade, enquanto arbustos e 

ervas ocupam uma ou outra mancha dessa heterogeneidade (Sagers & Lyon 1997). A elevada 

variabilidade espacial das características físicas e químicas da camada superficial do solo (Vieira 

1997) resulta em mais microssítios edáficos para as espécies herbáceas e subarbustivas, que em 

geral apresentam sistemas radiculares superficiais, do que para as lenhosas e suas raízes mais 

profundas (Sagers & Lyon 1997). 
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Em relação à participação de outros componentes da comunidade vegetal como filtros da 

biodiversidade, alguns autores procuraram verificar e quantificar a influência dos estratos 

inferiores na regeneração florestal, seja na fase de recrutamento de plântulas ou no 

estabelecimento de jovens das espécies arbóreas. George & Bazzaz (1999 a,b) propuseram que o 

estrato herbáceo e arbustivo de sub-bosque atuaria como um filtro ecológico influenciando a 

composição e a estrutura do dossel, e Harms et al. (2004) avaliaram a influência da cobertura 

vegetal herbácea e de fatores abióticos sobre a densidade de jovens de espécies de dossel, 

concluindo que o sub-bosque tem maior influência na disponibilidade de luz e na regeneração de 

plântulas de árvores. O sub-bosque poderia limitar a densidade de plântulas e jovens de espécies 

arbóreas por competição, mas condições estressantes como seca, sazonalidade e pobreza em 

nutrientes agiriam principalmente sobre a densidade e a diversidade de espécies de sub-bosque, 

com conseqüente redução da competição (Gentry & Emmons 1987, Fajardo & de Graaf 2004, 

Harms et al. 2004). Por outro lado, Davis et al. (1998) encontraram maior competição entre 

plantas herbáceas e plântulas de espécies arbóreas quando a biomassa herbácea e o conteúdo 

de água no solo foram menores, sugerindo que as plantas responderiam mais diretamente à 

quantidade de um recurso do que à biomassa das plantas vizinhas. 

Embora provavelmente a filtragem exercida pelo dossel seja mais importante do que a de 

outros filtros na determinação da composição e estrutura da comunidade florestal (Gandolfi 2000, 

2003), o estrato herbáceo também deve participar desse processo de forma aditiva principalmente 

nas fases de recrutamento e estabelecimento inicial. 

Poucos estudos abordaram a participação dos estratos herbáceo e arbustivo de sub-bosque 

na comunidade florestal, sendo que alguns autores destacaram a importância do sub-bosque 

tanto floristicamente (Gentry & Dodson 1987), como funcionalmente, por sua participação na 

ciclagem de nutrientes (Garkoti & Singh 1997) ou por sua influência nos processos de 

regeneração natural que determinam a composição, estrutura e dinâmica da floresta (George & 

Bazzaz 1999 a,b, Montgomery & Chazdon 2001, Harms et al. 2004). 

As interações entre os estratos da floresta e/ou destes com fatores ambientais foram objeto 

de estudo de diversos autores, mostrando a influência do dossel ou do sub-bosque sobre a 

disponibilidade de luz no interior da floresta (Kabakoff & Chazdon 1996, Nicotra et al. 1999, 

Montgomery 2004), a influência dessa disponibilidade sobre a densidade do banco de plântulas 

(MacDougall & Kellman 1992), as relações entre o dossel e plântulas e/ou jovens de espécies 

arbóreas (Beatty 1984, Terborgh & Mathews 1999, Svenning 2000, Catovsky & Bazzaz 2002, 

Wittmann & Junk 2003, Enoki & Abe 2004), entre o dossel e o sub-bosque arbustivo ou herbáceo 

(Hardin & Wistendahl 1983, Beatty 1984, Gilliam et al. 1995, Sagers & Lyon 1997, Lyon & Sagers 

1998, George & Bazzaz 1999 a,b, Liira et al. 2002), entre o sub-bosque e as plântulas e jovens de 

espécies arbóras (Gentry & Emmons 1987, Davis et al. 1998, Fajardo & de Graaf 2004, Harms et 
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al. 2004), entre o herbáceo e as plântulas de espécies arbóreas (Maguire & Forman 1983, George 

& Bazzaz 1999 a,b). 

Uma forma de se obter evidências de uma possível participação do estrato herbáceo como 

filtro adicional para o estabelecimento de jovens de espécies arbóreas pode ser por meio da 

caracterização fitossociológica daquele estrato e do banco de jovens, seguida por testes de 

correlação entre os parâmetros encontrados. No caso de obtenção de correlações significativas 

entre essas comunidades para determinadas espécies, pode-se partir para uma análise mais 

detalhada destas, seja por meio de experimentação ou por estudos de longo prazo em parcelas 

permanentes. 

2.1.7. Conseqüências teóricas e práticas da hipótese de “filtros da biodiversidade”. 

Ainda em relação à coexistência de espécies dentro da floresta, podemos inferir que, se 

cada árvore do dossel age como um “filtro da biodiversidade”, então a disponibilidade de sítios 

favoráveis de regeneração para cada espécie-alvo dentro da floresta dependerá da 

permeabilidade ou da impermeabilidade de cada espécie-filtro em relação a cada espécie-alvo 

onde as suas sementes forem depositadas, incluindo-se aí a sua própria árvore-mãe e indivíduos 

coespecíficos. 

Contrariamente ao esperado pela hipótese de Janzen-Connell, nenhum padrão prévio de 

distribuição espacial das plântulas das espécie-alvo dentro da floresta seria previsto a priori, pois 

esse padrão deve variar entre espécies-alvo, e mesmo entre indivíduos de uma dada espécie-

alvo, de acordo com a composição local do dossel sob a qual suas sementes foram dispersas.  

Como conseqüência, tanto padrões espaciais semelhantes aos previstos pela hipótese de 

Janzen-Connell como outros diferentes desses poderiam ser igualmente explicados com base na 

variação da permabilidade-impermeabilidade das diferentes espécies-filtro em relação às 

espécies-alvo (Augspurger 1984). 

Dentro dessa visão, o padrão previsto pela hipótese de Janzen-Connell seria um padrão 

mais restrito do que um padrão geral, pois dependeria sempre da existência de um gradiente 

crescente de permeabilidade do dossel quanto mais as sementes da espécie-alvo estão distantes 

da planta-mãe e coespecíficos.  

A hipótese de “filtros da biodiversidade” implicaria, assim, numa grande variabilidade de 

respostas entre espécies-alvo e dentro de cada espécie-alvo, podendo, onde houver pequena 

permeabilidade ou impermeabilidade, abrir espaço para a coexistência de espécies nas florestas 

tropicais. 

Muitas outras conseqüências teóricas da hipótese aqui proposta podem ser entrevistas, por 

exemplo, uma vez que o “efeito filtro” poderia decorrer em alguns casos da tolerância à luz, em 

outros da disponibilidade de nutrientes, ou da ação de patógenos, ou da proteção da serapilheira 

contra predação, etc.. Pode-se então considerar que cada espécie do dossel representaria uma 
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variável sintética, que integra muitos fatores abióticos e bióticos relacionados à regeneração das 

espécies arbustivo-arbóreas, numa abordagem que permitiria abandonar a dicotomia clareira/não-

clareira como o único foco central das explicações da dinâmica florestal.  

A busca de se definir o fator ou fatores causais que expliquem a manutenção de uma 

grande riqueza e coexistência de espécies, sobretudo nas florestas tropicais úmidas, levou a que 

mais de uma centena de hipóteses ou teorias explicativas (p.ex., Grubb 1977, Denslow 1980, 

1987, Hubbell 2001) já tenham sido propostas. (Palmer 1994, Chesson 2000, Brokaw & Busing 

2000, Wright 2002). Essas hipóteses, no entanto, não são todas testáveis, nem todas mutuamente 

exclusivas, sendo muitas apenas repetições, ampliações ou reduções de outras já formuladas 

(Palmer 1994). 

Essas hipóteses ou teorias podem ser agrupadas de muitas maneiras distintas, e embora 

nenhum desses agrupamentos seja satisfatório, as mais importantes ou conhecidas têm sido 

referidas como relativas ao nicho e aleatórias, ou neutras (Brokaw & Busing 2000, Hubbell 2001a, 

Poots et al. 2002, Wright 2002).   

As hipóteses genericamente agrupadas como “diferenciação de nichos” partem da premissa 

da existência de uma grande heterogeneidade ambiental e da existência de competição entre as 

espécies. Assim, as espécie tenderiam a se especializar num conjunto peculiar de condições de 

sobrevivência e crescimento, ou nicho, para poder permanecer na comunidade, o que resultaria 

na coexistência de um gande número de espécies nas florestas tropicais (p.ex., Grubb 1977, 

Ricklefs 1977, Chazdon et al. 1999, Denslow 1987, Terborgh & Mathews 1999, Poots et al. 2004, 

Poorter et al. 2005). 

As hipóteses genericamente agrupadas como “causadas por fatores aleatórios”, ou ainda 

“neutras” pressupõem que a dispersão e substituição ao acaso de espécies na comunidade, mais 

do que interações competitivas, explicariam a presença de espécies numa comunidade (p.ex., 

Brokaw & Busing 2000, Hubbell et al. 2001 a,b, Dalling et al. 2002, Norris 2003). 

Reduzindo-se os possíveis mecanismos que permitem a coexistência de espécies apenas a 

essa dicotomia “especialização de nicho” versus “limitação de dispersão, ou neutralidade”, a 

hipótese aqui apresentada seria uma variação da “especialização de nicho”, embora a própria 

definição de nicho e sua mensuração sejam discutíveis (Palmer 1994). 

A idéia de que as árvores do dossel atuam como filtros dentro da floresta têm, no entanto, 

algumas diferenças importantes que podem ser delineadas. Primeiro, ela propõe que, sob 

diferentes espécies-filtro, uma espécie-alvo terá maiores ou menores possibilidades de 

sobrevivência e permanência, o que não é determinado por um único fator limitante, como a luz 

por exemplo, mas sim por um conjunto complexo de fatores abióticos e bióticos cuja atuação não 

é constante no espaço nem no tempo.  

A existência de dezenas de filtros sobre o sub-bosque, que criam ambientes distintos entre 

si em relação a múltiplos fatores como nutrientes, luz, aleloquímicos, etc., aumenta 
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significativamente a heterogeneidade disponível dentro da floresta se comparada à visão de que 

existiria na floresta um sub-bosque bastante homogêneo e alguns tamanhos distintos de clareiras 

que definiriam um gradiente restrito de regimes possíveis de luz a ser partilhado por centenas de 

espécies arbustivo-arbóreas. 

Isso significa dizer que uma espécie de árvore do dossel não equivale a um nicho que será 

ocupado por uma única espécie a ela especializada, significa dizer que cada espécie condiciona a 

área sob si, mas sofre também a influência das árvores no seu entorno, e que, portanto há entre 

indivíduos da mesma espécie variações relacionadas ao efeito de sua vizinhança.  

Significa dizer ainda que, entre diferentes árvores de uma espécie-filtro, varia espacialmente 

a chegada de propágulos, e que mesmo para uma dada árvore dessa espécie, variam a cada ano 

as sementes aí depositadas. Atuando no espaço e no tempo sobre conjuntos diferentes de 

propágulos, os patógenos, herbívoros e predadores de sementes localizados sob cada um desses 

indivíduos de uma espécie?-Filtro poderão reduzir a cada ciclo, ou de forma espacialmente 

diversa, o número de espécies de plântulas que efetivamente  serão recrutadas e se 

estabelecerão. Entre essa comunidade peculiar de plântulas sob cada indivíduo de uma espécie-

filtro, poderão, a cada ano, se estabelecer interações como competição, facilitação e alelopatia de 

forma variável, já que a presença e a densidade de cada espécie pode ser distinta em cada local. 

A resultante de todos esses aspectos seria que provavelmente não haveria uma 

especialização de nichos, mas sim uma “ocupação” momentânea de nichos. Do ponto de vista 

evolutivo, pode-se considerar que, a cada geração, um conjunto de genótipos variados será 

selecionado de forma variada sob diferentes árvores-filtro e clareiras, favorecendo uma 

variabilidade maior ou menor em função dessa variada seleção, fato que predisporia as espécies 

arbóreas a ocupar sítios variados, e assim permanecer dentro da floresta. Se os filtros variam com 

a composição do dossel e o próprio dossel varia no tempo, maior seria a probabilidade de se 

estabelecer quando se possui carcterísticas mais generalizadas do que especializadas.  

Assim, essa hipótese não advogaria num sentido estrito a especialização de nicho e 

incorporaria também elementos da limitação de dispersão.  

Se efetivamente as espécies arbóreas necessitam de hábitats distintos para sobreviver e se 

reproduzir, e esses hábitats não são distribuídos homogeneamente nem são homogeneamente 

abundantes através da floresta, então eles, em parte, definirão o padrão dessas espécies na 

floresta atual. Dentro dessa visão, bastaria então se ter uma compreensão adequada das 

exigências de hábitat de cada espécie, e poder-se-ía melhor compreender os processos 

necessários à preservação e a recuperação de populações e comunidades. 

 Essa visão, num extremo, levaria à crença de que apenas a tolerância ao ambiente define 

toda a organização de comunidades, uma visão mais típica dos primórdios da Ecologia (Noy-Meir 

& van der Maarel 1987). 
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A idéia de “filtros da biodiversidade” reconhece o papel fundamental que cada espécie 

arbórea tem como “engenheira física”, que cria microsítios específicos, nos quais diferentes 

espécies terão diferentes desempenhos, mas não postula que a tolerância ao hábitat seja o único 

fator explicativo da sobrevivência e da distribuição das espécies dentro da floresta. Sugere sim 

que, dentro de cada microssítio específico formado sob cada espécie-filtro, interações específicas 

importantes acontecerão (competição, facilitação, alelopatia) e resultarão num grau de 

permeabilidade específica de uma espécie em relação à outra, que, no entanto, pode ser variável 

no espaço e no tempo.  

Assim, a organização de uma comunidade seria um processo histórico único, onde a relação 

alvo-filtro introduziria previsibilidade na construção da comunidade, mas onde a sucessão 

específica de eventos aleatórios, como a dispersão ou os distúrbios, atuando sobre padrões já 

formados ou em formação, introduziram imprevisibilidade ao padrão final da comunidade. 

Toda a formulação aqui apresentada demanda muitas adaptações relacionadas a questões 

específicas, tais como aquelas relativas aos locais com grandes declives, ou à influência das 

clareiras situadas ao lado das árvores do dossel, ou o reconhecimento de outros possíveis filtros 

ecológicos que possam sobrepor-se na floresta, etc., aspectos que devem ser incorporados numa 

teoria que evolua a partir dessa hipótese explicativa. 

Além dessas conseqüências teóricas, algumas conseqüências práticas podem também 

existir, destacando-se aquelas relativas à restauração ecológica e à silvicultura tropical. 

Na restauração florestal de áreas degradadas, o uso de projetos que formem um dossel com 

poucas espécies arbóreas, ou de espécies que correspondam a filtros similares, pode levar a um 

menor aporte de sementes de novas espécies pela menor atração de dispersores, assim como a 

um pequeno número de microssítios distintos de regeneração no sub-bosque da área restaurada. 

Como conseqüência, poder-se-ia restringir o recrutamento das espécies aí depositadas, afetando 

a velocidade do processo sucessional local e comprometendo, a curto prazo, a biodiversidade 

dessa floresta. 

Já no manejo silvicultural de florestas nativas, a intensiva extração seletiva de algumas 

poucas espécies madeireiras do dossel poderia levar à redução ou ao desaparecimento local de 

alguns micro-hábitats específicos, criados pelas copas das espécies sob intensa extração, com 

conseqüentes reduções locais de densidade das espécies que são mais dependentes desses 

micro-hábitats e da biodiversidade local da floresta. 

2.1.8. Síntese e perspectivas 

Dessa forma, o efeito filtro exercido pela composição e estrutura do dossel atual poderia 

condicionar não apenas a biodiversidade atual, mas também parcialmente a biodiversidade do 

futuro dossel da floresta. 
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 Essa hipótese de trabalho não contraria as observações que até aqui têm sido feitas sobre 

as fases de clareira e ciclo de regeneração florestal, mas apenas refinam e complementam a 

dinâmica das fases de construção e madura. 

Apesar de muitos argumentos terem sido apresentados sobre a visão de que as árvores do 

dossel funcionam como “Filtros da Biodiversidade”, muito esforço precisa ser feito para que se 

possa testar com sucesso essa hipótese. 

Todavia, a exploração da visão de que outros mosaicos, além dos já descritos, poderiam 

condicionar a composição, estrutura e dinâmica das florestas, abre perspectivas interessantes 

para a formulação de novas observações e experimentos, bem como para o desenvolvimento de 

modelos mais adequados ao estudo da regeneração e da manutenção da biodiversidade das 

florestas tropicais e subtropicais. 
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3. Ecofisiologia do uso do nitrogênio em espécies arbóreas  
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3.1 Uso de nitrogênio em espécies arbóreas 
O ciclo biológico do nitrogênio é a conversão do elemento nitrogênio (N) entre as suas 

diferentes formas dentro da biosfera. O ar é constituído de cerca de 80% de gás nitrogênio (N2), e 

junto com sedimentos e minerais rochosos, é uma das principais fontes deste elemento na terra. 

Todos os organismos necessitam de alguma forma de N para produzir aminoácidos e proteínas, 

ácidos nucléicos, e no caso de bactérias, a parede celular. Portanto, o acesso a um adequado 

suprimento de N é um pré-requisito para todas as formas de vida. O N é o quarto elemento na 

composição dos seres vivos, após o carbono, hidrogênio e oxigênio, e apresenta vários estados 

de oxidação (de -3NH4
+ a +5NO3

-). As transformações entre as diferentes formas são realizadas por 

microorganismos, sendo estes os principais responsáveis pela ciclagem de N na biosfera. Apenas 

bactérias e algas azuis são capazes de fixar N2 em formas acessíveis para os outros organismos. 

Os principais processos envolvidos no ciclo de N são: denitrificação – conversão do N orgânico 

em N gasoso (N2) e óxido nítrico (N2O); nitrificação – conversão dos íons amônia (NH4
+) em nitrato 

(NO3
-) e nitrito (NO2

-); e fixação de N2 – conversão de N gasoso em íons amônia e N orgânico 

(Figura 1). 

O ciclo e a disponibilidade de N em solos de floresta foram extensivamente revisados por 

Atiwill et al. (1993), e os autores concluem que a nitrificação não é inibida em muitos solos ácidos, 

e que mais de 25% da matéria orgânica pode ser mineralizada em florestas tropicais ao ano. 

Anderson et al. (1991) sugerem que o solo da floresta tropical contém de 50 a 80% do N e fósforo 

(P) do sistema, e que suas quantidades no solo são relativamente grandes quando comparada 

com a ciclagem anual. A ciclagem de N entre plantas e solo sugere que este é raramente um fator 

limitante à produção em floresta tropical, exceto em condições especiais, e que P pode ser 

limitante como conseqüência da pequena quantidade em circulação. A nitrificação em solos 

geralmente é realizada por bactérias aeróbias que produzem NO3
- pela oxidação da NH4

+ 

presente no solo. Este processo demanda oxigênio e, portanto é mais ativo em solos bem 

drenados e aerados. Em solos mais úmidos (como em Floresta de Restinga) e compactados, a 

condição anaeróbia favorável à ocorrência de denitrificação passa a ser dominante, e ocorre a 

redução do NO3
- a N2 tornando o primeiro menos disponível para as plantas. Em ambos os 
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processos a emissão de óxido nítrico (gás componente do efeito estufa) para a atmosfera é 

bastante considerável.   

Anderson et al. (1991) sugere que a nitrificação aumenta após o corte da floresta, mas pode 

decrescer a níveis basais em 6 meses se o crescimento da vegetação secundária não for 

impedido. A nitrificação e a lixiviação do NO3
- aumentam dramaticamente após queima, mas estas 

perdas chegam apenas a cerca de 15% do total, dependendo do tipo de solo. Stewart et al. (1993) 

indicam que o aumento da taxa de nitrificação pode durar até 5 anos após o episódio de fogo, 

para então declinar, com uma crescente disponibilidade de NH4
+.  Martinelli et al. (1999) indicam 

que N é mais disponível em florestas tropicais que que em temperadas, podendo inclusive 

encontrar-se em excesso. Os autores sugerem como conseqüência, que a floresta tropical deve 

apresentar ciclagem de N mais aberta e mais enriquecida em 15N.  

O nitrogênio está disponível para plantas superiores terrestres em diferentes formas, que 

incluem N mineral (NO3
- e NH4

+), óxidos de nitrogênio (NOx) e NH4
+ voláteis, N2 molecular (fixação 

simbiótica) e N orgânico (aminoácidos e peptídeos). O NO3
- é considerado a principal fonte de N 

mineral assimilado pelas raízes das plantas superiores, mas há evidências de que NH4
+ pode ser 

predominante em algumas situações (Stewart et al. 1993; Aidar et al. 2003). Recentemente, foi 

demonstrado que N orgânico é fonte importante para comunidades de plantas em uma grande 

amplitude climática e edáfica (Schmidt et al. 1999). 

Marschner (1995) indica que NO3
- e NH4

+ correspondem a aproximadamente 80% do total 

de íons assimilados pelas raízes das plantas terrestres, e que a forma assimilada tem forte 

impacto no processo de assimilação de outros cátions e ânions, respectivamente, e também na 

regulação do pH celular e da rizosfera. Pate (1983) sugere que os custos relativos para 

assimilação de N seguem a seguinte seqüência: fixação N2 > NO3
- > NH4

+. O potencial que a 

simbiose com micorrizas apresenta em relação à nutrição do hospedeiro em P é bem conhecido, 

mas a sua significância quanto à nutrição de N, incluindo N orgânico, não é ainda muito clara 

(Turnbull et al. 1995).  Aidar et al. (2004) indicam que simbiose com micorriza é freqüente em 

espécies da floresta tropical, e que a ocorrência de colonização decresceu ao longo da sucessão 

e com o aumento da fertilidade do solo. 

A redução de NO3
- em NO2

- (nitrito) na raiz ou folha é realizada pela enzima Nitrato 

Redutase (NR), que é uma enzima altamente regulada pelo substrato, luz, carboidratos, água, 

temperatura, além de outros fatores ambientais. A estabilidade da enzima in vivo favorece ensaios 

de atividade em condições de campo configurando um indicador do uso potencial de NO3
- como 

fonte de N para plantas terrestres.  

Os estudos ecofisiológicos sobre o uso de nitrogênio em plantas arbóreas tropicais apontam 

que os grupos funcionais na sucessão secundária têm preferências diferenciadas quanto ao uso 

das fontes disponíveis no solo: as espécies pioneiras têm preferência por NO3
- e possuem níveis 

relativamente altos de NR, enquanto que as espécies mais avançadas na sucessão têm 
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preferência por NH4
+ como fonte primária e apresentam níveis relativamente baixos da enzima NR 

(Stewart et al. 1990, 1992; Aidar et al. 2003). 

A ameaça do aquecimento global como resultado da intensificação do efeito estufa 

provocado pelas emissões atmosféricas descontroladas de gases originados das atividades 

econômicas humanas tem provocado crescente preocupação e debate nos últimos anos. As 

alterações climáticas previstas trarão sérias conseqüências para todos os ecossistemas, além de 

grande impacto sobre o estilo de vida contemporâneo. Muitos autores indicam que as atividades 

humanas já dobraram a taxa, que continua a aumentar, da entrada do N nos ecossistemas 

terrestres resultando em sérios impactos (Vituosek et al. 1997) tais como: perdas de nutriente e 

acidificação do solo, rios e lagos; aumento da quantidade de carbono em ecossistemas terrestres; 

e perda de biodiversidade, especialmente plantas adaptadas a solos distróficos.  

Vitousek et al. (1997) apontam que florestas e áreas úmidas variam significativamente em 

relação à suas capacidades de retenção de N, e que o estado atual do conhecimento na área é 

ainda muito restrito. O problema principal é que nossa compreensão dos possíveis efeitos das 

alterações climáticas globais sobre a estabilidade e funcionamento dos ecossistemas florestais é 

ainda incipiente. Particularmente, é necessário mais informação sobre a relação entre o 

suprimento de N, associações microbianas, mecanismos fisiológicos e ecológicos que regulam o 

crescimento da planta e a composição de espécies das comunidades vegetais (Nordin 1998). Este 

autor enfatiza ainda, que o armazenamento de N em espécies perenes, e a capacidade de 

assimilação e transporte na planta são características fundamentais para um melhor entendimento 

dos processos de utilização de N em plantas.   
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Figura 1. Ciclo biológico do N, identificando as suas diferentes formas, e os principais 
processos e componentes. 

 

3.2. Metodologia para avaliação das estratégias do uso de nitrogênio 
em espécies arbóreas 

O estudo das preferências de uso de nitrogênio em espécies arbóreas é realizado através 

do desenvolvimento de algumas técnicas experimentais a fim de compor um cenário ecofisiológico 

quanto às diferentes exigências e estratégias empregadas pelas espécies em função das fontes 

disponíveis no ecossistema em estudo. A escolha das espécies arbóreas para avaliação deve ser 

baseada na importância que apresentam na estruturação do ecossistema do ponto de vista 

fitossociológico, estrutural e funcional. Também espécies e famílias consideradas como referência 

devem ser escolhidas, visando parâmetros de comparação com outras áreas e ecossistemas.   

A classificação sucessional foi baseada em Gandolfi et al. (1995) que separa grupos de 

pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias. Com o objetivo de avaliar as características 

sazonais, as coletas são realizadas nas estações de verão e inverno.  

A abordagem é realizada através do emprego de algumas metodologias visando avaliar os 

seguintes parâmetros: capacidade de redução de NO3
- foliares e radiculares através do ensaios 
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de atividade da NR in vivo;  determinação do conteúdo de NO3
- nos tecidos foliares e radiculares; 

determinação do conteúdo de N total e composição isotópica (δ15N) foliares; composição de 

compostos nitrogenados de baixo peso molecular na seiva do xilema (aminoácidos, amidas e  

NO3
-); disponibilidade de NO3

- e NH4
+ no solo através do uso de resina de troca iônica; analise do 

conteúdo total de N no solo; ocorrência de simbiose radicular (micorriza e nodulação).  

Atividade de nitrato redutase in vivo: a coleta de material foliar deve ser realizada pela 

manhã, sendo amostrados de dois a três ramos do ápice dos indivíduos selecionados. Os ramos e 

folhas devem ser resfriados em gelo para posterior analise. Folhas totalmente expandidas devem 

ser utilizadas nos ensaios segundo Stewart et al. (1986) utilizando tampão fosfato (K2HPO4 

100mM), 1-propanol 1% (v/v) e KNO3 (100mM). Três tipos de ensaios podem ser realizados: 

atividade potencial, quando é fornecido o substrato NO3
- na solução de incubação; atividade 

endógena, quando não é fornecido o substrato na solução de incubação; e indução de atividade, 

quando é fornecido NO3
- por 24h em ramos destacados mantidos em água e a seguir a atividade 

potencial da enzima é avaliada como descrito acima.  

Conteúdo de nitrogênio total (Nt), NO3
- e composição isotópica (δ15N) foliares: folhas secas 

em estufa a 50°C e moídas são analisadas para Nt e δ15N por fluxo contínuo de isótopos em 

espectrofotometria de massa de acordo com a metodologia descrita por Aidar et al. (2003). Folhas 

frescas picadas (0,5g) são submetidas à extração por metanol (1:5 w/v) e mantidas em 

temperatura ambiente por 24 h, quando então são congeladas para análises posteriores de 

conteúdo de NO3
- de acordo com Cataldo et al. (1975). 

Coleta e análise de fluído do xilema: a coleta de seiva do xilema deverá ser feita pela manhã 

através do uso de bomba de vácuo manual em ramos das plantas coletadas. O material vegetal 

deve ser coletado com o uso de escada, podão e com o auxílio de escalador quando necessário. 

O fluído deverá ser recolhido, resfriado e transportado para o laboratório e então congelado para 

análises posteriores. As análises serão feitas em cromatografia liquida de alta performance para 

determinação do conteúdo de aminoácidos e amidas. NH4
+ deve ser determinada 

colorimétricamente segundo McCullough (1967). A determinação de NO3
- deve ser realizada 

segundo Cataldo et al. (1975). 

Análise de solos: são analisadas as taxas de mineralização e amonificação nos solo in situ 

durante os períodos úmido e seco através do uso de sacos de resina de troca iônica mista (Dowex 

MR-3, Sigma) colocados cinco centímetros abaixo da superfície do solo por um período de 5 dias, 

de acordo com Stewart et al. (1993) e Aidar et al. (2003). A resina de troca iônica deve ser 

submetida a eluição com KCl 2N e o conteúdo de NO3
- e NH4

+ em solução são determinados 

segundo citado acima. As análises físicas e químicas devem ser realizadas segundo os 

parâmetros de fertilidade de solos proposto por Camargo et al. (1986).  
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3.3 Estudos sobre a ecofisiologia do uso de nitrogênio em espécies 
arbóreas no âmbito do projeto  

Duas das quatro áreas do projeto temático citado vêm sendo estudadas e os resultados 

resumidos são apresentados a seguir. 

 

3.3.1 Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) 

A atividade NR e conteúdo de nitrogênio foliar foram avaliados em uma Floresta de Restinga 

do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Cananéia, SP. Os resultados dos parâmetros 

fitossociológicos foram utilizados para a seleção das espécies mais importantes na área 

(Rodrigues 2004), tendo sido coletadas de 2 a 3 indivíduos de cada uma. A espécie Cecropia 

galziovii, que mesmo apresentando baixo IVI, foi selecionada para o estudo por se tratar de uma 

espécie referência para a atividade NR. Os indivíduos das espécies selecionadas foram 

preferencialmente coletadas ao longo dos transectos perpendiculares definidos e nos dois tipos de 

solos predominantes na área. A caracterização pedológica dos solos no trecho florestal estudado 

foi descrito em Rodrigues (2003) e indica a ocorrência de sedimentos holocênicos arenosos de 

origem marinha apresentando principalmente Espodossolos Ferrocárbicos hidromórficos 

(permanecem saturados com água em um ou mais horizonte dentro de 100 cm de superfície) e 

Espodossolos Ferrocárbicos órticos (pode ou não ocorrer saturação hídrica sazonal por período 

de alguns meses). 

Para a caracterização de variação fisionômica entre trechos da Floresta de Restinga, foram 

utilizados os diagramas de perfis de vegetação ao longo de transeções dentro da área das 

parcelas permanentes, abrangendo as duas toposseqüências onde a classificação dos solos já foi 

realizada (Figura 2). 

As 21 espécies lenhosas selecionadas e coletadas em abril de 2005, representam 181% do 

IVI da área de estudo e apresentaram atividade NR muito limitada (Tabela 1), podendo ser 

consideradas como muito baixa ou baixa (Aidar et al. 2003). As espécies Myrcia racemosa e 

Calophyllum brasiliensis apresentaram atividade um pouco mais expressiva, mas ainda não 

configurando uma clara evidencia do uso de nitrato ao nível foliar. As espécies apresentaram 

também de baixa a média concentração de N foliar. Estes resultados em conjunto sugerem 

pequena disponibilidade de NO3
- no ecossistema e um ambiente relativamente pobre em 

nitrogênio de modo geral. Mesmo as espécies leguminosas, normalmente mais ricas em N 

apresentaram baixa atividade de NR e apenas média concentração de N foliar.  

Desse modo, ao indicar que as plantas não utilizam o NO3
- como fonte de nitrogênio, pois 

este não parece estar disponível no solo, podemos sugerir que as espécies possuem outra 

estratégia de assimilação do nitrogênio, provavelmente envolvendo a NH4
+ como sua principal 
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fonte nutricional. Em solos ácidos do cerrado as espécies vegetais estão adaptadas a esta 

condição e utilizam a NH4
+ preferencialmente. Provavelmente as espécies estudadas dependam 

de mecanismo de reciclagem interna do nitrogênio que é escasso no ecossistema, sugerindo que 

são muito eficientes na utilização desse elemento (Aidar et al. 2003). 

 

Tabela 1: Médias (desvio padrão entre parêntesis) da atividade da nitrato redutase e conteúdo de 
N foliar apresentadas pelas espécies estudadas na Floresta de restinga no Parque Estadual da 
Ilha do Cardoso.  

 

Espécie Família IVI ANR N
Aparisthmium cordatum  (A. Juss.) Baill. Euphorbiaceae 3.7 45 (70) 2.6 (1.8)
Andira anthelmia (Vell.) JFMacbr Fabaceae 9.5 0 (0) 2.3 (7.0)
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & JW Grimes Mimosaceae 7.8 4 (6) 2.3 (3.8)
Cecropia glaziovii  Snethlage Cecropiaceae 0.1 99 (109) 2.1 (4.4)
Xylopia langsdorffiana A. St.-Hil.&Tul Annonaceae 16.2 0 (0) 1.9 (1.7)
Ormosia arborea (Vell.) Harms Fabaceae 2.1 0 (0) 1.7
Euterpe edulis Mart. Arecaceae 34.8 22 (35) 1.6 (5.1)
Erythroxylum amplifolium Erythroxylaceae 0.2 0 (0) 1.6 (0.2)
Amaioua intermedia  Mart. Rubiaceae 13.7 9 (13) 1.5 (1.7)
Miconia cubatanensis Hoehne Melastomataceae 4.5 0 (0) 1.5 (0.9)
Ocotea pulchella  (Ness) Mez Lauraceae 14.3 0 (0) 1.5 
Myrcia racemosa  (O. Berg) D. Legrand Myrtaceae 7.6 82 (60) 1.4 (2.9)
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi Clusiaceae 4.6 0 (0) 1.3 (3.5)
Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae 11.1 23 (10) 1.3 (1.8)
Didymopanax angustissimum Marchal Araliaceae 8.9 0 (0) 1.3 (1.7)
Rapanea umbellata (Mart.) Mez Myrcinaceae 1.2 0 (0) 1.2
Psidium cattleyanum Sabine Myrtaceae 6.0 0 (0) 1.1 (2.0)
Calyptranthes conccina DC. Myrtaceae 5.3 0 (0) 1.1 (1.1)
Ternstroemia brasiliensis Cambess. Theaceae 9.1 0 (0) 1.1 (0.8)
Pouteria beaurepairei (Ludge) Roem. & Schult. Sapotaceae 6.2 0 (0) 0.9
Calophyllum brasiliensis  Cambess Clusiaceae 14.8 80 (7) 0.9
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Figura 2. Diagrama de perfil das duas fisionomias predominantes na Floresta de 
Restinga da Ilha do Cardoso: A – vegetação sobre solo Espodossolo 
Ferrocárbico típico, compondo um dossel mais alto (22m); B – vegetação 
sobre solo Espodossolo Ferrocárbico Hidromórfico, há um dossel mais 
baixo (14m). (Adaptado de Souza & Rodrigues 2004).  

Os diferentes indivíduos de Cecropia gaziovii, espécie considerada de referência para 

atividade NR foliar devido sua especialização no uso da redução foliar e radicular de NO3
-, 

apresentaram valores muito variáveis de atividade de NR (0, 62 e 235 pkat g-1PF), sugerindo que 

a disponibilidade de NO3
- no ambiente estudado é limitada e provavelmente esta disponível 

apenas em áreas disjuntas temporal e especialmente, isto é, ocorrendo em pulsos e manchas. 

A

B
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As espécies coletadas nos solos Hidromórfico e Órtico não demonstraram diferenças 

significativas quanto a atividade NR. Também não foram observadas diferenças significativas em 

relação ao conteúdo N foliar nos indivíduos coletados nos dois tipos de solos (Tabela 2). 

A comparação entre os valores apresentados pelas diferentes famílias botânicas para a 

media da concentração de Nfoliar indica que há uma clara diferenciação em grupos taxonômicos: 

espécies da família das leguminosas apresentam em media 2.2 ± 0.5 % do seu peso seco, 

conteúdo não muito elevado mas consideravelmente maior que as espécies de Myrtaceae e 

Myrsinaceae (1.2 ± 0.2), e um grupo intermediário (1.6 ± 0.5) que inclui as famílias Cecropiaceae, 

Melastomataceae, Lauraceae, e Rubiaceae, confirmando resultados já obtidos em outras 

fisionomias da Mata Atlântica (Aidar et al. 2003) e em Cerradão (Pereira-Silva et al. 2006). 

As espécies Aparisthmium cordatum, Andira anthelmia, Balizia pedicellaris apresentam 

atividade NR muito baixa e maior conteúdo de N foliar (media 2,4%). Este ultimo é um valor que 

pode ser considerado relativamente baixo quando comparado com outras áreas considerando-se 

que duas delas são leguminosas que normalmente apresentam maior concentração de nitrogênio 

em suas folhas. Assim, podemos sugerir que há pequena disponibilidade de nitrogênio no 

ambiente estudado. É importante ressaltar que em hidromorfico, a nodulação é muito limitada. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a capacidade potencial de reciclagem interna 

através da remoblização do N (Aidar et al. 2003), aspecto esse que não foi possível verificar 

nesse estudo. 

Tabela 2: Comparação da atividade da enzima nitrato redutase (pkat g-1PS) e conteúdo de N na 
folha (%PS) em diferentes solos ( Hidromorficos e Órticos). Analise estatística para Teste t indica 
que não há diferenças significativas entre os dois tipos de solos; ANR p > 0.3) e %N (p > 0.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusão  

As atividades da NR nas espécies estudadas na Floresta de Restinga do Parque Estadual 

da Ilha do Cardoso foram muito limitadas, podendo ser consideradas como muito baixa ou baixa. 

Este resultado sugere que as plantas não utilizam o NO3
- como fonte de nitrogênio, e portanto 

podemos sugerir que as espécies utilizam outra fonte de nitrogênio, sendo a NH4
+ provavelmente 

Espécie ANR N ANR N
Andira anthelmia 0.0 3.1 0.0 1.7
Amaioua intermedia 0.0 1.4 21.8 1.7
Aparisthmium cordatum 0.0 2.6 135.2 2.8
Balizia pedicellaris 6.0 2.7 10.2 2.3
Euterpe edulis 68.5 1.8 0.0 2.5
Garcinia gardneriana 0.0 1.5 0.0 1.0
Miconia cubatanensis 0.0 1.4 0.0 1.6
Myrcia racemosa 31.0 1.2 157.9 1.6
Tapirira guianensis 25.0 1.2 21.8 1.4
media (dp) 15 (23) 1.9 (0.7) 39 (62) 1.8 (0.6)

Solo Hidromórfico Solo Órtico
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a principal fonte de nitrogênio disponível para o uso das plantas, mesmo considerando que é um 

ambiente bastante limitado em nutrientes.  

A grande variação nas atividades de NR observada em Cecropia gaziovii, sugere que a 

disponibilidade de nitrato no ambiente estudado é bastante limitada e provavelmente está 

disponível em manchas espacial e temporalmente disjuntas.  

Os valores apresentados pelas diferentes famílias botânicas para a media concentração de 

nitrogênio foliar sugerem que há uma clara diferenciação em grupos: o grupo das leguminosas, 

com conteúdo relativamente alto, mirtáceas com conteúdo relativamente baixo e outras no grupo 

intermediário que inclui as demais famílias. Não existe diferença significativa, nas atividades da 

enzima NRA e concentração de nitrogênio foliar nas diferentes categorias de solos analisadas. 

 

3.3.2 Parque Estadual de Carlos Botelho PECB 

A seleção de espécies foi realizada na categorização sucessional proposta por Gandolfi 

(2000) e pela sua importância na estruturação do ecossistema em estudo. Após a escolha das 

espécies, foi elaborado um esquema para localização dos indivíduos a serem amostrados dentro 

das sub-parcelas, considerando a facilidade de acesso e a distribuição dos indivíduos (Figura 3). 

Foram selecionados de dois a três indivíduos de cada espécie, os quais foram analisados quanto 

às suas características de aquisição e uso de nitrogênio em dois períodos de 2005, no verão e no 

inverno (meses de Janeiro e Julho). Os resultados preliminares são apresentados a seguir e 

referem-se basicamente as atividades de NR foliares e disponibilidade de N no solo.   

Foram coletadas 22 espécies arbóreas que representam 25% do índice de valor de 

importância (IVI) do total das espécies amostradas no PECB, segundo o Rodrigues (2004). 

Dessas espécies, 27% predominam no estrato com mais 12 m de altura, 18% estão presentes 

estrato intermediário (8 >h>12m) e 55% se encontram no estrato mais inferior ou sub-bosque da 

floresta (h<8m) (Tabela 4). 

O agrupamento das espécies em termos de características sucessionais (Tabela 4) mostra 

que 27% são pioneiras, 18% são secundárias iniciais, 32% são secundárias tardias e o restante 

(23%) são espécies não caracterizadas (Nc). Segundo Gandolfi et al. (1995), são classificadas 

como Nc as espécies com pouca informação ou que ocorrem em baixa densidade e de forma 

bastante dispersa, o que dificulta a caracterização quanto ao uso de nitrogênio. Algumas espécies 

foram representadas por um ou dois indivíduos em função da localização dentro das sub-parcelas 

ou em função da dificuldade de coleta em altura elevada. Considerando o conhecimento florístico 

local (Rodrigues, 2004), as famílias melhor representadas na área, por ordem de riqueza, 

Myrtaceae, Leguminosae, Rubiaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae e Sapotaceae, estão 

representadas na amostragem deste trabalho.  
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No período seco, a redução de nitrato em folhas das espécies selecionadas (Tabela 4) 

apresentaram uma amplitude entre 668 (Cecropia glaziovii) e 38 pkat gPF-1 (Eugenia cuprea), com 

média 155 pkat gPF-1. Para o período úmido, a amplitude foi maior variando de 924 (C. glaziovii) a 

3 pkat gPF-1 (Rapanea hermogenesii), com média 121 pkat gPF-1. Durante o período úmido, mais 

de 90% das espécies apresentaram atividade NR menor que 200 pkat.gPF-1 e, durante o período 

seco, mais de 70% tiveram valores inferiores a esse. São valores relativamente baixos quando 

comparados com os resultados obtidos por Aidar et al. (2003) para a Mata Atlântica sobre solo 

calcário eutrófico, onde o NO3
- e NH4

+ apresentavam maior disponibilidade no solo do que no 

PECB. Entretanto, são valores próximos aos obtidos por Stewart et al. (1992, 1993) para 

formações vegetais do Brasil e da Austrália . 

Apesar da escassez de nitrato no solo no momento da amostragem nos dois períodos 

(Tabela 5), os níveis de atividade NR podem ser considerados elevados, sugerindo que a 

disponibilidade de NO3
- deve ocorrer no solo em picos temporários. Quando o NO3

- esta 

disponível, as plantas assimilam e transportaram o NO3
- para as folhas onde então são estocados 

para uso posterior. Isso fica evidenciado pela relativa alta concentração de nitrato foliar nos dois 

períodos estudados (dados não apresentados).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Localização da Parcela Permanente do PECB no contexto estadual (a), 
algumas das sub-parcelas selecionadas para amostragem (b) e sub-
parcela J04 com o exemplo de três indivíduos escolhidos para 
amostragem (c). 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IV   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

96

Tabela 3. Lista das espécies selecionadas no Parque Estadual de Carlos Botelho, SP; Chave – 
chave de identificação das espécies, n - número de indivíduos, Do – dominância nos estratos: S – 
superior, M – médio, I – inferior, ER – estratégia de regeneração: Pi – pioneira; Si – secundaria 
inicial; St – secundaria tardia; Nc – não classificada;  h – altura média dos indivíduos, DAP – 
diâmetro a altura do peito dos indivíduos analisados, e IVI – índice de valor de importância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 4. Valores médios e desvio padrão (DP) da atividade de nitrato redutase (ANR) nos 
períodos seco e úmido das espécies lenhosas selecionadas no Parque Estadual de Carlos 
Botelho, SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espécie Chave Família n Do ER h DAP IVI
Hyeronima alchorneoides  Ha Euphorbiaceae 3 S Pi 19,7 141,0 10,2
Guapira opposita Go Nyctaginaceae 3 I Si 7,3 38,5 8,2
Tetrastylidium grandifolium Tg Olacaceae 1 S Nc 18,0 63,5 7,5
Bathysa australis Ba Rubiaceae 3 I Si 7,3 24,0 5,7
Pterocarpus rohrii Pr Fabaceae 3 I Pi 7,3 37,3 5,3
Cryptocarya moschata Cm Lauraceae 1 S St 19,0 185,0 4,1
Marlierea suaveolens Ms Myrtaceae 3 I Nc 7,2 25,7 3,7
Chrysophyllum innornatum Ci Sapotaceae 3 M St 10,0 74,5 3,4
Eugenia cuprea Ec Myrtaceae 3 I Nc 4,6 21,0 3,2
Tabebuia serratifolia Ts Bignoniaceae 4 M Si 8,0 35,4 3,0
Endlicheria paniculata Ep Lauraceae 3 I Si 7,5 27,2 2,8
Alchornea glandulosa Ag Euphorbiaceae 3 I Pi 7,3 29,5 2,6
Cariniana estrellensis Ce Lecythidaceae 3 M St 11,5 69,5 2,2
Sloanea guianensis Sg Elaeocarpaceae 3 S St 14,7 86,8 2,1
Hymenaea courbaril Hc Caesalpiniaceae 2 S St 12,8 128,5 2,0
Guarea macrophylla Gm Meliaceae 3 I Nc 5,3 25,2 1,6
Cecropia glaziouii Cg Cecropiaceae 3 I Pi 7,5 20,0 1,5
Casearia sylvestris Cs Flacourtiaceae 2 I Pi 6,5 21,8 1,4
Tetrorchidium rubrivenium Tr Euphorbiaceae 3 M Pi 10,5 30,9 1,2
Roupala brasiliensis Rb Proteaceae 3 S St 18,7 89,7 1,1
Inga marginata Im Mimosaceae 3 I St 6,2 23,8 1,0
Rapanea hermogenesii Rh Myrsinaceae 3 I Nc 5,8 35,0 1,0

Espécie Úmido Espécie Seco
pkat/gPF DP pkat/gPF DP

Cecropia glaziouii 923,75 325,29 Cecropia glaziouii 667,55 169,13
Casearia sylvestris 371,33 2,46 Casearia sylvestris 382,79 374,33
Sloanea guianensis 195,53 304,41 Sloanea guianensis 43,54 0,00
Pterocarpus rohrii 155,16 106,52 Pterocarpus rohrii 230,49 146,69
Guapira opposita 123,51 69,43 Guapira opposita 74,88 25,24
Chrysophyllum innornatum 107,76 135,34 Chrysophyllum innornatum 107,14 84,26
Inga marginata 105,83 86,49 Inga marginata 519,81 275,11
Marlierea suaveolens 104,21 10,77 Marlierea suaveolens 87,23 34,01
Eugenia cuprea 98,88 62,28 Eugenia cuprea 37,98 11,82
Tabebuia serratifolia 95,64 47,52 Tabebuia serratifolia 145,14 173,21
Hyeronima alchorneoides 80,51 54,18 Hyeronima alchorneoides 94,17 38,31
Tetrorchidium rubrivenium 55,75 60,60 Tetrorchidium rubrivenium 42,84 7,84
Alchornea glandulosa 42,76 20,73 Alchornea glandulosa 53,49 8,84
Roupala brasiliensis 38,21 9,89 Roupala brasiliensis 69,70 51,15
Cariniana estrellensis 25,32 4,66 Cariniana estrellensis 53,88 23,87
Endlicheria paniculata 22,93 13,64 Endlicheria paniculata 50,79 20,72
Guarea macrophylla 19,92 7,13 Guarea macrophylla 191,13 161,75
Bathysa australis 17,45 10,03 Bathysa australis 356,01 271,42
Hymenaea courbaril 15,52 0,65 Hymenaea courbaril 66,69 0,00
Cryptocarya moschata 7,18 0,00 Cryptocarya moschata 38,44 0,00
Tetrastylidium grandifolium 45,39 0,00 Tetrastylidium grandifolium 41,22 0,00
Rapanea hermogenesii 2,78 4,61 Rapanea hermogenesii 45,08 25,20
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Tabela 5. Valores de nitrato (NO3
-) e amônia (NH4

+) (desvio padrão entre parênteses) para os 
períodos seco e úmido no solo do PECB, avaliados através de resina de troca iônica. 

 

As espécies que se destacaram pela alta atividade NR dois períodos de análise foram 

Cecropia glaziouii, Casearia sylvestris, Inga marginata, Bathysia australis e Pterocarpus rohrii. Em 

estudos realizados por Stewart et al. (1992) e Aidar et al. (2003), foi verificado que espécies de 

estágios iniciais de sucessão, como C. glaziovii estudada no PECB (Figura 4), possuem alta 

atividade de nitrato redutase foliar.  

A partir dessa categorização em grupos sucessionais foi possível verificar que, tanto no 

período seco como no período úmido, espécies pioneiras, como C. glaziovii e C. sylvestris, 

apresentaram elevada atividade de nitrato redutase. Das espécies pioneiras, 50% tiveram 

atividade superior a 200 pkat g-1 PF no período seco e, 30% no período úmido; das secundárias 

iniciais, 75% apresentaram atividade menor que 200 pkat g-1 PF para os dois períodos; e 85% das 

secundárias tardias tiveram atividade inferior a esse valor de atividade de nitrato redutase no 

período seco e 100% no período úmido. 

Ficou evidente que a média para os dois períodos foi bastante diferenciada entre os grupos 

Pi e Si, entretanto, em relação aos grupos Si e St, a média de atividade não foi significativamente 

diferente para os dois períodos. Estes resultados corroboram os obtidos por Aidar et al. (2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Variação de atividade de nitrato redutase por grupo sucessional para os 
períodos seco e úmido, Parque Estadual de Carlos Botelho, SP. As 
espécies estão agrupadas de acordo com Gandolfi (2000) em St 
(Secundária tardia), Si (Secundária inicial), Pi (Pioneira) e Nc (Não 
caracterizada). 
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Conclusão 

Os Esses resultados preliminares apresentados neste relatório mostram que espécies 

pioneiras possuem níveis relativamente altos de atividade de nitrato redutase e têm preferência ao 

nitrato como fonte de nitrogênio, reforçando os resultados apresentados por Stewart & Orebanjo 

(1983), Smirnoff et al. (1984), Stewart et al. (1988, 1990) e Aidar et al. (2003).  

Os resultados da análise de resina de troca iônica mostraram a escassez de nitrato no solo 

nos dois períodos analisados. Essa escassez pode estar relacionada a picos temporários na 

concentração desse íon que, quando disponibilizado, é rapidamente assimilado pelas plantas. O 

conteúdo de NO3
- relativamente elevado nas folhas indica que o composto esteve disponível em 

algum momento não muito anterior ao momento das coletas, evidenciando que esta 

disponibilidade deve ocorrer em pulsos, tanto temporal como espacialmente.  

 

3.3.3 Principais dificuldades encontradas no trabalho nas áreas de trabalho, Parques 

Estaduais da Ilha do Cardoso e Carlos Botelho. 

As duas principais dificuldades enfrentadas nas coletas de campo foram: falta de energia 

elétrica para os equipamentos de atividade enzimática (bomba de vácuo,  espectrofotômetro) e 

também refrigeração das coletas, amostras e soluções; deficiência de coleta de material vegetal 

da copa das árvores mais altas, devido à dificuldade de realização através de coletores 

especializados contratados.  

 

3.4. Conclusão geral  
Ambos ambientes estudados, Floresta de Restinga e Floresta Ombrófila Densa, 

apresentaram disponibilidade muito pequena de NO3
- no solo durante os períodos de coleta. Os 

resultados obtidos para conteúdo de N e redução de nitrato foliares na Restinga indicam pequena 

disponibilidade de NO3
- no ambiente e também baixo conteúdo foliar de N, sugerindo que o 

ecossistema é bastante oligotrófico para esse elemento. Também pode ser sugerido que a 

disponibilidade desse composto apresenta grande variabilidade espacial e temporal. 

A relativamente alta concentração de NO3
- foliar nas espécies da Floresta Densa indica que 

esse composto esteve disponível pouco tempo antes do período em que foram realizadas as 

coletas sazonais na área de estudo. Também foi observado alta capacidade de redução de NO3
- 

nas folhas das espécies avaliadas, notadamente as espécies pioneiras, cujo melhor exemplo é o 

Gênero Cecropia. Estes dois aspectos sugerem que a Floresta Densa apresenta pulsos sazonais 

e temporais de disponibilidade de NO3
-. 
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O conjunto de resultados obtidos até o momento indica que é necessário aprofundar o 

estudo sobre a influência das condições sazonais, temporais e espaciais na mineralização e 

disponibilidade de NO3
- nos ecossistemas em estudo. 
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4. Elementos Químicos  
Elvis J. De França, Elisabete A. De Nadai Fernandes, Camila Elias, Angela A.  

Ferrari, Márcio A. Bacchi 

Laboratório de Radioisótopos, Centro de Energia Nuclear na Agricultura,  

Universidade de São Paulo, 

4.1 Introdução 
A implicação dos elementos químicos está relacionada com a funcionalidade dessas 

substâncias nos processos fisiológicos essenciais dos organismos vivos. A essencialidade está 

relacionada com o peso molecular dos elementos químicos sendo aqueles mais leves, essenciais 

(Sterner, 1995). Os elementos químicos podem ser divididos em três grupos funcionais: - 

estruturais (C, H, O, N, P, S, Si, Ca), - eletrolíticos (K, Na, Ca, Cl, Mg), e – enzimáticos (V, Cr, Mo, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, B, Sn, Se, F, I, Mg). Esses elementos causam significativas mudanças nos 

ecossistemas quando presentes em altas concentrações, enquanto outros elementos têm efeito 

tóxico sobre organismos geralmente em quantidades traço (Markert et al., 2000), ou seja, 

concentrações menores que 100 mg kg-1 (Mcnaught & Wilkinson, 1997). 

Algumas classificações biológicas de elementos químicos têm sido sugeridas em 

complementação à classificação da tabela periódica, construídas a partir de semelhanças físico-

químicas e utilização pelos seres vivos (Markert et al., 2000). Proposto por Fränzle & 

Markert (2000), o Sistema Biológico dos Elementos (BSE) demonstrou a evolução na utilização de 

elementos químicos por seres vivos (Figura 4.1.1). É interessante ressaltar que a essencialidade 

de alguns elementos ainda não foi confirmada, enquanto outros, como As, Br, Cd, Cr, Hg, Sb e 

Zn, são considerados poluidores (Aidid, 1988).  

Os componentes biológicos de um ecossistema podem acumular elementos químicos, 

especialmente metais pesados, devido à característica de adaptabilidade às variações químicas 

do ambiente (Kabata-Pendias & Pendias, 1984; Koyama et al., 1987). Assim, estes organismos 

podem ser utilizados como bioindicadores para informar a qualidade do ambiente ou como 

biomonitores para quantificar esta qualidade (Markert, 1991). Empregam-se como bioindicadores 

ou biomonitores musgos, plantas superiores e animais (Markert, 1993; Bruns et al., 1999; 

Wappelhorst et al., 2000; Pichtel et al., 2000; Murray & Hendershot, 2000; Burton et al., 2000). As 

vantagens da utilização de plantas vasculares como biomonitoras são a morfologia, fisiologia e 

ecologia bem conhecidas, a facilidade de identificação das espécies, sendo necessário 

especialista em ocasiões esporádicas, fáceis cultivo e reprodução, a grande relevância ecológica 

por serem interceptoras de elementos químicos em ecossistemas florestais, especialmente 

espécies arbóreas, e a tolerância à toxicidade pela maior parte das espécies mesmo em áreas 
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com poluição atmosférica elevada (Markert, 1993). Além disso, espécies bioacumuladoras devem 

ser aquelas com maior taxa de crescimento no ecossistema (Sterner, 1995),. 

 

Figura 4.1.1. Sistema Biológico dos Elementos construído a partir da correlação 
de dados da função fisiológica dos elementos individuais em 
organismos vivos, do desenvolvimento evolutivo do ambiente 
inorgânico e de informações da absorção dos elementos pela 
planta (molécula simples ou troca de íons). Os elementos H e Na 
exercem várias funções no sistema biológico, por isso não são 
fixos no sistema. Adaptado de Fränzle & Markert (2000) 

 

Entretanto, um dos principais problemas no uso de plantas para a monitorização ambiental 

de elementos químicos é a existência de inúmeros processos que podem influenciar a 

composição química dos vegetais (Reimann et al., 2001). A partir do estudo de alguns desses 

processos como a ciclagem bioquímica e a contribuição atmosférica, é possível conhecer a 

proveniência dos elementos químicos observados nas folhas das árvores, obtendo-se padrões 

ambientais de referência de alta qualidade, desejáveis na definição de estratégias para a 

conservação do ecossistema. Para isso, técnicas analíticas multielementares são recomendadas. 

No Brasil, é relevante o emprego da técnica de análise por ativação neutrônica instrumental 

(INAA) no estudo de biomonitores (Saiki et al., 1997; França et al., 2003a; Coccaro et al., 2000; 

Maria et al., 2000; França et al., 2004; França et al., 2005; Elias et al., 2006). Tal conhecimento 
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vem se tornando cada vez maior pela necessidade de avaliar a influência antrópica sobre os 

ecossistemas e de estabelecer padrões de referência para estudos de impacto ambiental. 

A determinação química multielementar por INAA facilita a avaliação da contaminação da 

superfície do material vegetal a ser analisado (Ferrari et al., 2006). A contaminação da superfície 

de folhas é um fato conhecido e bastante preocupante em análise de plantas, pois o material 

exógeno incrementa a concentração dos elementos químicos determinados (Wyttenbach & Tobler, 

1998). Este problema é resolvido pela lavagem com substâncias detergentes apropriadas que, 

mesmo retirando o material depositado nas folhas, não promovem a lixiviação de elementos 

químicos endógenos (Markert, 1995). Além disso, a determinação de alguns elementos, como Ti e 

Al (Ernst, 1995; Fernandes et al., 1995) e Sc (Fernandes, 1993; Hinton et al., 1995; Fernandes, 

1997) auxilia na estimativa da contaminação superficial. Com a lavagem de folhas, avalia-se a 

influência da contaminação superficial, tanto pela diferença observada entre as concentrações 

químicas elementares das folhas lavadas com solvente mais água destilada e água de torneira, 

quanto pela razão de concentração folha/solo de elementos traçadores de solo, parâmetro este 

bastante utilizado para estudos dessa categoria (Markert, 1995; Wyttenbach & Tobler, 1998). 

Elementos químicos como Fe, Hf, Sc e Th mostram-se enriquecidos nos compartimentos vegetais 

(França et al., 2003), com evidência da relação com as partículas de solo aderidas às folhas. 

Conseqüentemente, estudos de ciclagem e biomonitoração podem ser diretamente influenciados 

pelo material contaminante da superfície. 

A manutenção de um ecossistema é dependente de fatores como clima, estresse hídrico, 

disponibilidade de elementos químicos, poluição e manejo (Hovmand & Riis-Nielsen, 1999). A 

ciclagem de elementos químicos é resultado da interação desses fatores, o que a torna essencial 

ao funcionamento de um ecossistema (Putman, 1994). Os ecossistemas naturais estão sujeitos a 

impactos antrópicos de caráter direto ou indireto. Indiretamente, a poluição afeta a conservação 

de ecossistemas naturais, pois interfere na ciclagem de elementos químicos (Grantz et al., 2003). 

Estudos envolvendo ciclagem em ecossistemas brasileiros ficam muitas vezes limitados à 

avaliação dos elementos químicos nutrientes determinados por técnicas analíticas usuais. Porém, 

existem outros elementos químicos na vegetação de importância científica e prática, cuja 

distribuição merece ser investigada.  

Algumas espécies vegetais proporcionam maior sensibilidade de detecção de impactos 

quando selecionadas com base no conhecimento do processo de bioacumulação de elementos 

químicos nos compartimentos. A identificação de espécies nativas bioindicadoras facilita a 

monitoração da unidade de conservação com relação ao fluxo de elementos químicos, não 

necessitando, assim, do emprego de organismos exóticos.  

Organismos epifíticos têm grande potencial de aplicação como biomonitores para a 

avaliação do grau de poluição atmosférica (Wolterbeek, 2002), contribuindo significativamente 

para a conservação da biodiversidade. Bromélias biomonitoras já vêm sendo utilizadas para 
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avaliar o impacto da poluição atmosférica em ecossistemas, principalmente a espécie Tillandsia 

usneoides (Calasans et al., 1997; Pyatt et al., 1999; Figueiredo et al., 2001), devido à sua ampla 

distribuição, à adaptação morfológica para retirada de nutrientes da atmosfera e ao sistema 

radicular reduzido, voltado para a fixação da planta. Todavia, de acordo com os resultados do 

levantamento fitossociológico realizado (Breier, 2005), Tillandsia usneoides não ocorre no interior 

das parcelas permanentes. Ao considerar o caráter de conservação de biodiversidade da 

pesquisa realizada, a biomonitoração ativa (Markert, 1991), realizada pela transferência de 

indivíduos cultivados para o interior das parcelas, torna-se inaceitável. Dessa maneira, é 

altamente recomendado o estudo de utilização de bromélias nativas das parcelas para a 

biomonitoração. 

Além disso, a determinação de elementos químicos em espécies de bromélias epífitas 

permite avaliar aspectos da ciclagem de elementos químicos. Os organismos epifíticos formam 

um compartimento especial acima do nível do solo (Breier, 2002), sendo importantes para a 

ciclagem de elementos químicos e, conseqüentemente, para a conservação do ecossistema 

(Golley et al., 1978). Desse modo, bromélias de ecossistemas tropicais vêm sendo estudadas na 

avaliação da ciclagem (Nadkarni & Matelson, 1992). Diferentemente das espécies terrestres, as 

epífitas são reflexo das entradas atmosféricas do ecossistema, que tornam-se fontes essenciais 

de elementos químicos para as florestas tropicais (Jordan, 1985). 

Os compartimentos solo, folha, serrapilheira e epífita foram investigados quanto à 

composição de elementos químicos visando os estudos de ciclagem e de biomonitoração. A 

composição de elementos químicos de folhas foi utilizada na tentativa de discriminação das 

espécies arbóreas. A metodologia foi desenvolvida na Parcela Permanente do Parque Estadual 

Carlos Botelho (PECB), cujo bioma da Mata Atlântica é caracterizado como um dos mais diversos 

e complexos para estudos dessa categoria. Além disso, a Mata Atlântica é considerada um dos 

mais importantes ecossistemas em termos de conservação da biodiversidade global devido à sua 

constante perda de hábitas e ao endemismo de algumas espécies (Myers et al., 2000). 

A determinação de elementos químicos foi realizada a partir dos projetos de Iniciação 

Científica, Mestrado e Doutorado Direto desenvolvidos no Laboratório de Radioisótopos do Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura (LRi/CENA/USP), empregando-se a técnica de análise por 

ativação neutrônica instrumental (INAA). O Labotório de Radioisótopos realiza suas atividades no 

âmbito do Sistema da Qualidade para laboratórios de ensaio e calibração (Norma NBR 17025), 

assim como é um centro-satélite de elementos traços da UNESCO na América Latina (UNESCO 

Satellite Centre). 

 

4.2 Material e Métodos 
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4.2.1 Amostragem 

A seleção dos compartimentos do ecossistema a serem estudados foi então direcionada a 

partir dos objetivos dos três sub-projetos do Projeto 40ha de Parcelas Permanentes desenvolvidos 

no período de 2000 a 2006, todos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP): 

- Projeto de Doutorado Direto número 03/01075-2 “Espécies Arbóreas Nativas da 

Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana (Mata Atlântica) Bioacumuladoras de 

Elementos Químicos”, 

- Projetos de Iniciação Científica números 02/13686-3 “Análise por Ativação Neutrônica 

Instrumental Aplicada ao Estudo da Contaminação da Superfície de Folhas” e 

04/11027-8 intitulado “Bromélias para a Biomonitoração de Elementos Químicos na 

Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana (Mata Atlântica)”, respectivamente. 

Os estudos foram desenvolvidos nos 10,24ha amostrados da Parcela Permanente de 

Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana do Parque Estadula de Carlos Botelho, que é subdividida 

em 256 sub-parcelas (20 x 20 m) nomeadas de A a P no sentido latitudinal e de 0 a 15, 

longitudinalmente, com numeração e mapeamento de todos os indivíduos do estrato arbóreo com 

perímetro à altura do peito (PAP) maior que 15 cm (Figura 4.2.1.1). Os projetos foram baseados 

nos estudos fitossociológicos das espécies arbóreas, assim como das espécies epifíticas, também 

estudadas na parcela permanente (Breier et al., 2005). 

Folhas das espécies arbóreas mais abundantes foram coletadas (Tabela 4.2.1.1). Folhas de 

bromélias foram coletadas no entorno da parcela permanente (Tabela 4.2.1.2) nas seguintes 

localizações, ou seja, saída, A00, A01, A03, A04, A05, A06, A08, A11, A12, B00, C00, D00, E00 e 

F00, devido à necessidade de retirada dos indivíduos completos. As amostras de solos foram 

coletadas em pontos distribuídos em cruz sob a projeção das copas das árvores na profundidade 

de 0–10 cm. Amostras de serrapilheira foram coletadas utilizando redes projetadas acima do solo 

nos meses de agosto e setembro de 2004.  
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Figura 4.2.1. Unidades de conservação do Estado de São Paulo. (1) Imagem 
de satélite (Landsat) do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 
(2) Indivíduos arbóreos mapeados nos 10,24ha dea Parcela 
Permanente de Floresta Ombrófila densa Sub-Montana (Floresta 
Atlântica) e sub-parcelas  
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Tabela 4.2.1.1 Espécies arbóreas estudadas na parcela permanente do Parque Estadual Carlos 
Botelho 

Nome Abreviatura Família 

Alsophila sternbergii Aste Cyatheaceae 

Bathysa australis Baus Rubiaceae 

Calycorectes australis Caus Myrtaceae 

Chrysophyllum innornatum Cinn Sapotaceae 

Chrysophyllum viride Cvir Sapotaceae 

Coussarea contracta Ccon Rubiaceae 

Endlicheria paniculata Epan Lauraceae 

Eugenia cuprea Ecup Myrtaceae 

Eugenia melanogyna Emna Myrtaceae 

Eugenia mosenii Emii Myrtaceae 

Eugenia xiriricana Exir Myrtaceae 

Euterpe edulis Eedu Arecaceae 

Garcinia gardneriana Ggar Clusiaceae 

Gomidesia flagellaris Gfla Myrtaceae 

Guapira opposita Gopp Nyctaginaceae 

Hyeronima alchorneoides Halc Euphorbiaceae 

Marlierea suaveolens Msua Myrtaceae 

Marlierea tomentosa Mtom Myrtaceae 

Myrceugenia myrcioides Mmyr Myrtaceae 

Nectandra membranacea Nmem Lauraceae 

Neomitranthes glomerata Nglo Myrtaceae 

Rudgea jasminoides Rjas Rubiaceae 

Tetrastylidium grandifolium Tgra Olacaceae 

Virola bicuhyba Vbic Myristicaceae 
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Tabela 4.2.1.2 Espécies de epífitas coletadas na Parcela Permanente de Floresta Ombrófila 
Densa Sub-Montana, do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) 
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4.2.2 Preparação das amostras e análise química 

As folhas foram lavadas em água de torneira, seguindo-se de secagem a 60 oC em estufa 

até peso constante, com conseguinte redução de granulometria até 0,5 mm em moinho de rotor 

de titânio com câmara em teflon para evitar contaminação das amostras com metais de interesse 

analítico. Paralelamente, folhas foram separadas e lavadas por diferentes métodos (solução 

0,01 M de ácido etileno-diamiano-tretacético – EDTA seguido de água bidestilada – Tratamento 1 

e água de torneira – Tratamento 2) para o estudo da contaminação da superfície de folhas. As 

amostras de solos foram secas em estufa de circulação forçada a 105°C até peso constante, 

seguido de redução de granulometria (1 mm) em moinho de disco orbital. 

Após a homogeneização, porções analíticas de aproximadamente 300 mg foram 

transferidas para cápsulas de polietileno de elevada pureza fabricadas especialmente para 

irradiação com neutrôns pela Vrije Universiteit, Amsterdã, Holanda. Para verificar a qualidade do 

procedimento analítico, foram irradiadas porções analíticas de diversos materiais de referência 

certificados de acordo com a matriz a ser analisada. Fragmentos de 10 mg de uma liga de Ni-Cr 

com concentração caracterizada dos elementos monitores e homogeneidade comprovada (França 

et al., 2003b) foram intercalados entre as cápsulas para monitoração do fluxo de nêutrons 

térmicos durante a irradiação. No momento do encapsulamento, foram retiradas sub-porções das 

amostras para a determinação de umidade em estufas de circulação forçada, cujas concentrações 

foram corrigidas na emissão do relatório final. 

Cápsulas vazias foram irradiadas conjuntamente às amostras de modo a detectar elementos 

químicos interferentes. Elementos como Br, Cr, Na e Zn são tipicamente encontrados nas 

cápsulas em concentrações variáveis de 0,2 mg g-1 a 0,25 mg g-1. A presença destes 

contaminantes pode afetar consideravelmente os resultados de acordo com os níveis de 

concentração nas amostras analisadas, sendo necessária a correção. 

As amostras foram irradiadas em fluxo de nêutrons térmicos de 1013 cm-2 s-1 por um período 

de 8 horas no Reator de Pesquisas IEA-R1m do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN/SP). A detecção da radioatividade induzida realizou-se por meio de detectores de germânio 

hiperpuro fabricados pela EG&G ORTEC. Após a análise dos espectros de radiação gama, foram 

calculadas as concentrações dos elementos químicos nas amostras e nos materiais de referência 

certificados por método paramétrico k0 (Bacchi et al., 2000) a partir do pacote computacional 

Quantu (Bacchi & Fernandes, 2003). Aplicando-se a análise por ativação neutrônica instrumental 

de grandes amostras (LS-INAA), amostras compostas dos compartimento folha, solo e 

serrapilheira de 200 g até 1 kg (solo) também foram analisadas (França et al., 2006). As 

incertezas foram providenciadas para todos os resultados gerados considerando aspectos da 

pesagem, da medição do fluxo de nêutrons durante a irradiação e das constantes utilizadas no 

método paramétrico (Braauw, 1994; Bacchi & Fernandes, 2003). 
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4.2.3 Análise estatística 

Análise estatística foi aplicada às concentrações de elementos químicos dependendo do 

estudo desenvolvido. Para a avaliação das concentrações dos elementos químicos determinadas 

nas folhas, o teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados seguindo-

se da aplicação do teste t e análise de variância para averiguar diferenças significativas em nível 

de 95% de confiança. Entretanto, como a análise univariada não inclui as correlações entre os 

elementos químicos avaliados, análise fatorial por técnica de Monte Carlo (considera as incertezas 

nos cálculos das cargas fatoriais), por componentes principais e por método da máxima 

verossimilhança foi aplicada de acordo com as características do conjunto de dados a ser 

analisado. As cargas fatoriais foram importantes na determinação de grupos de elementos 

químicos com características fisiológicas semelhantes e na redução do número de variáveis a 

serem aplicadas, assim como na identificação de possíveis fontes externas de elementos 

químicos. Os valores dos fatores obtidos a partir das cargas fatorias calculadas foram utilizados 

na confeção de mapas e testes estatísticos foram aplicados a esses resultados na tentativa de 

facilitar a discussão. 

Na avaliação de eficiência de remoção de elementos químicos da superfície das folhas, a 

análise dos resultados compreendeu a aplicação de testes estatísticos univariados e multivariados 

para comparações pareadas e estudos de correlação para a. A análise estatística foi realizada por 

meio do procedimento IML (Interactive Matrix Language) do programa SAS, atentando-se para 

prerrogativas da análise como a normalidade dos dados. Considerando que o número de 

amostras foi inferior ao número de variáveis analisadas (n – p < 30), houve necessidade de avaliar 

a normalidade multivariada dos dados a partir dos procedimentos INSIGHT e IML (Johnson & 

Wichern, 1998). 

4.2.4. Banco de dados 

Para cada compartimento amostrado, o número de informações é relativamente elevado. 

Neste caso, as informações relacionadas com a espécie (nome, abreviatura, família, IVI, quando 

disponível, ilustração e bioma), os indivíduos coletados (número identificador, localização 

geográfica, subparcela, no caso de estudos em parcelas permanentes, DAP, altura e exposição à 

luz solar), as amostras (compartimento: folha, solo, serrapilheira e epífita, tipo de amostragem, 

injúria e herbivoria, quando aplicáveis, desenvolvimento e profundidade do solo), os resultados 

obtidos (concentrações de elementos químicos e incertezas) e o analito (símbolo químico, a 

concentração esperada para o analito em plantas e solos proposta por Schüürman & Markert, 

1998, e a toxicidade, se existente) foram compiladas em um banco de dados eletrônico relacional 

por meio do software Microsoft Access (Figura 4.2.3.1). O banco de dados foi idealizado para 

armazenar dados de concentrações de diversos biomas, espécies, indivíduos e substâncias 
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analisadas de modo a facilitar o acesso da comunidade científica aos dados obtidos pelos 

projetos. 

 

Figura 4.2.3.1. Estrutura relacional do banco de dados de concentrações de 
elementos químicos 

 

Sumariamente, cerca de 258 indivíduos de 32 espécies vegetais foram estudados com 848 

amostras cadastradas, totalizando 17.713 resultados com suas respectivas incertezas analíticas 

expandidas em nível de 95% de confiança. Resultados com incerteza analítica maior que 50% 

foram considerados limites de detecção, cujo indicativo é a alteração das incertezas analíticas 

para 200%. Os elementos químicos Ba, Br, Ca, Ce, Co, Cs, Eu, Fe, Hf, Hg, K, La, Nd, Rb, Sb, Sc, 

Se, Sm, Sr, Tb, Th, Yb e Zn foram determinados nas folhas das espécies arbóreas e epífitas 

(Figura 4.2.3.2), enquanto As, Ba, Br, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, K, La, Nd, Rb, Sc, Sm, Sr, 

Ta, Tb, Th, Yb e Zn foram quantificados em solos coletados em duas profundidades de 0-10 cm 

(Figura 2.3.2).  
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Figura 4.2.3.2 Concentração de elementos químicos determinados por INAA 
nos compartimentos folha e epítifta com incerteza menor que 
50% 

 

 

 

Figura 2.3.2. Concentração de elementos químicos determinados por INAA 
no compartimento solo com incerteza analítica menor que 
50%  

 

4.3 Compartimento Solo 
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As concentrações médias dos elementos químicos para a camada de 0-10 cm do solo sob a 

projeção da copa dos indivíduos arbóreos estudados estão na Tabela 4.3.1. De acordo com 

resultados de 187 amostras analisadas, as concentrações dos elementos químicos As, Co e Na 

foram bastante variáveis apresentando respectivos coeficientes de variação de 40%, 40% e 69%. 

Concentrações elevadas desses elementos foram determinadas em amostras coletadas nas 

projeções das copas de Coussarea contracta número 9028 (8 mg kg-1), Tetrastylidium grandifolium 

número 1359 (13 mg kg-1) e Bathysa australis número 94 (9520 mg kg-1), respectivamente. 

Comparativamente, as menores concentrações desses elementos foram encontradas nos solos 

sob Chrysophyllum innornatum número 3084 (1,1 mg kg-1), Virola bicuhyba número 2443 (1,4 mg 

kg-1) e Hyeronima alchorneoides número 8139 (350 mg kg-1), respectivamente. Contudo, a 

variação encontrada de no máximo 19% para os elementos químicos característicos do solo Fe, 

Hf, Sc, Ta e Th indica similariedade dos solos estudados quanto à composição de elementos 

químicos. De fato, a ordem de solos predominante na parcela permanente do PECB é cambissolo, 

perfazendo cerca de 96% dos tipos de solos ocorrentes. 

Concentrações de referência podem ser encontradas na literatura para solos estudados 

mundialmente (Kabata-Pendias & Kabata, 1984; Schüürman & Markert, 1998). Para o solo 

analisado da Tabela 4.3.1, as concentrações médias de Ba, Br, Ce, Hf, K, La, Na e Th foram 

maiores que os limites de 500, 10, 50, 6, 22.000, 40, 1000 e 9 mg kg-1. Além disso, ao compará-

las com dados similares de solos amazônicos, foram encontradas na Mata Atlântica 

concentrações mais elevadas de As, Ba, Rb, Sr e Zn (Herpin et al., 2004). 

Tabela 4.3.1 Estatística descritiva das concentrações de elementos químicos determinadas nos 
solos da Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). Cargas fatoriais (fatores) 
rotacionadas obtidas a partir da aplicação da análise fatorial (método: verossimilhança; rotação: 
varimax) às concentrações de elementos químicos. Comunalidade refere-se a contribuição de 
cada elemento químico para a variação total observada 

  n = 187   Fator 1 Fator 2 Fator 3 

 Média Mediana CV%  Elementos 
terras-raras

Nutrientes 
e 

associados

Elementos 
terrígenos

Comunalidade 

As 3.8 3.8 40  0.01 -0.61 0.59 0.72 

Ba 1250 1290 31  -0.01 0.95 -0.27 0.98 

Br 23.0 23.3 28  0.01 -0.22 0.64 0.45 

Ce 81 77 29  0.76 0.30 0.42 0.83 

Co 3.2 3.0 40  0.51 0.74 0.05 0.80 

Cs 4.4 4.4 14  0.37 -0.30 0.70 0.72 

Eu 0.78 0.75 26  0.98 0.08 0.13 0.98 

Fe 24200 24200 18  0.40 -0.23 0.86 0.95 

Hf 10.9 10.8 16  0.20 -0.44 0.58 0.56 

K 29700 31100 31  -0.06 0.95 -0.27 0.97 
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La 47.9 46.3 25  0.94 -0.05 0.27 0.96 

Na 2190 1820 69  -0.19 0.81 -0.39 0.84 

Nd 33.9 32.9 26  0.96 0.00 0.16 0.95 

Rb 100 100 27  0.06 0.94 -0.25 0.96 

Sc 4.2 4.2 19  0.45 -0.14 0.82 0.89 

Sm 4.4 4.2 26  0.95 -0.02 0.23 0.96 

Sr 310 314 29  0.03 0.91 -0.31 0.93 

Ta 1.6 1.6 16  0.22 -0.50 0.64 0.71 

Tb 0.33 0.32 24  0.77 -0.20 0.24 0.68 

Th 15.2 15.2 19  0.56 -0.13 0.71 0.83 

Zn 36.5 34.9 29  0.59 0.55 0.08 0.66 

 

Na Tabela 4.3.1 também são apresentados os resultados da aplicação de análise fatorial, 

método da verossimilhança com rotação varimax (Johnson & Wichern, 1998) às concentrações de 

elementos químicos determinados nos solos na camada de 0-10 cm. Pelas correlações entre 

elementos químicos, foi possível a redução de 17 variáveis (elementos químicos) para apenas 3 

fatores (cuja contribuição de cada elemento químico para a variação total observada mostrada 

pela comunalidade). Os fatores foram nomeados de acordo com a distribuição de cada elemento 

químico, sendo o primeiro fator correlacionado principalmente com os elementos terras-raras (Ce, 

Eu, La, Nd, Sc and Tb), o segundo com elementos nutrientes (Co, K, Na e Zn) e associados (Ba, 

Sr relacionados com Ca; Rb com K) e o último fator com os elementos terrígenos (Fe, Hf, Sc, Ta e 

Th) e As e Br. Utilizando os valores desses fatores, foram construídos gráficos de dispersão dois a 

dois para averiguar a formação de grupos de solos baseados na composição de elementos 

químicos (Figura 4.3.1). A maior parte dos pontos formaram agrupados em um único grupo para 

todos os fatores estudados, entretanto, um grupo distinto foi visualizado considerando-se o fator 2, 

cujos valores foram os menores (Figura 4.3.2). Este fato pode ser visualizado na Figura 4.3.2 na 

qual é evidente a influência da topografia na concentração total de K, elemento relacionado com o 

fator 2. Solos de maiores altitudes apresentaram concentrações menos elevadas de elementos 

relacionados com o fator 2, isto é, os elementos nutrientes e associados. 
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Figura 4.3.1 Gráficos de dispersão dos valores dos fatores referente às 
concentrações de 17 elementos químicos determinados nos solos 
da Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
(profundidade: 0-10 cm). Fator 1 está relacionado com os elementos 
terras-raras (Ce, Eu, La, Nd, Sc and Tb), o segundo com elementos 
nutrientes (Co, K, Na e Zn) e associados (Ba, Sr relacionados com 
Ca; Rb com K) e o último fator com os elementos terrígenos (Fe, Hf, 
Sc, Ta e Th), As e Br 

 

 

 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IV   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

116

 

Figura 4.3.2 Mapas das concentrações de elementos químicos (mg kg-1) mais 
correlacionados com os fatores 1 (Eu), 2 (K) e 3 (Fe). Áreas rachuradas não 
possuem pontos amostrais. Área estudada compreendida entre as sub-parcelas 
A00 e H15. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 

 

Também foram analisadas amostras de horizontes mais profundos como horizonte C e a 

rocha-mãe, cujas concentrações de elementos químicos estão na Tabela 4.3.2. Concentrações 

elevadas de Ba, K e Zn puderam ser identificadas, entretanto, ao se realizar a dupla normalização 

utilizando Sc foram percebidos os enriquecimentos diferenciados dos elementos químicos 

conforme a evolução dos horizontes do solo (Figura 4.3.3). A camada de 0-10 cm de solo 

enriqueceu-se em Br e Na em comparação com o horizonte C, sendo que o horizonte C também 

enriqueceu-se em Br. Também alguns elementos terrígenos como Ta, além de Sr foram 

enriquecidos na camada superficial em comparação com os resultados do horizonte C. Os 

elementos Ce e Co tiveram sua concentração diminuída na superfície (Figura 4.3.3). O processo 
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de formação dos solos pode alterar as concentrações desses elementos, principalmente pelo 

aumento na lixiviação de Ce devido ao fato de ser o lantanídeo de menor peso e passível de 

alteração durante o intemperismo. É possível que o enriquecimento de elementos como Br e Na 

na camada superficial pode estar relacionado com processos externos como a deposição 

atmosférica e presença de material vegetal enriquecido nesses elementos. 

Tabela 4.3.2 Concentrações de elementos químicos (mg kg-1) determinadas em amostras do 
horizonte C e rocha-mãe na Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB).  Incerteza 
(U%) expandida em nível de 95% de confiança 

 Amostra   Amostra 
Elemento 

 Horizonte C Rocha-mãe  
Elemento

 Horizonte C Rocha-mãe

Ba mg kg-1 1870 1830  Na mg kg-1 1940 6000 

 U (%) 6.6 7.2   U (%) 5.8 4.0 

Br mg kg-1 6.7 1.4  Nd mg kg-1 64 53 

 U (%) 11 200   U (%) 9.8 10 

Ce mg kg-1 237 165  Rb mg kg-1 160 158 

 U (%) 5.0 5.4   U (%) 6.6 7.0 

Co mg kg-1 9.5 8.9  Sc mg kg-1 7.3 5.1 

 U (%) 6.4 4.6   U (%) 3.2 2.8 

Cr mg kg-1 146 74  Sm mg kg-1 8.2 6.7 

 U (%) 4.6 5.1   U (%) 7.4 8.2 

Cs mg kg-1 5.2 4.8  Sr mg kg-1 422 496 

 U (%) 6.8 8.4   U (%) 20 9.8 

Eu mg kg-1 1.4 1.2  Ta mg kg-1 1.6 2.0 

 U (%) 6 5.8   U (%) 8.8 9.8 

Fe mg kg-1 31000 27300  Tb mg kg-1 0.58 0.52 

 U (%) 2.8 3.6   U (%) 8.6 9.4 

Hf mg kg-1 9.7 9.2  Th mg kg-1 22.0 23.9 

 U (%) 5.4 5.0   U (%) 6.2 6.2 

K mg kg-1 45900 43500  Yb mg kg-1 1.09 0.97 

 U (%) 16 17   U (%) 9.7 11 

La mg kg-1 95 84  Zn mg kg-1 83 72 

 U (%) 3.8 3.8   U (%) 19 11 
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Figura 4.3.3. Fatores de enriquecimento calculados a partir da 
normalização dupla 
[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )RCRCcmcm ScElementoScElemento /// 100100 −−  das 

concentrações dos elementos químicos determinadas nas 
amostras de solos coletadas na profundidade de 0-10 cm 
com relação às concentrações obtidas no horizonte C e na 
rocha-mãe (RC). Parcela Permanente de Floresta Ombrófila 
Densa (PECB). 

 

4.4 Compartimento Folha 
As concentrações dos elementos químicos obtidas pela análise por ativação neutrônica 

instrumental (INAA) nas folhas das espécies arbóreas mais abundantes estão presentes na 

Tabela 4.4.1, assim como a estatística descritiva nas quatro diferentes épocas de coleta, isto é, 

março de 2003 (I), janeiro (II), julho (III) e novembro (IV) de 2004. O compartimento folha 

apresentou concentrações dentro das faixas esperadas propostas por Schüürmann & Markert 

(1998) para elementos químicos em plantas (Tabela 4.4.2), embora as concentrações médias 

foram altas para alguns elementos químicos como Ce, La e Sm. Esse fenômeno está relacionado 

com as altas concentrações encontradas para algumas espécies em particular, em que ao menos 

um valor excedeu os valores de referência (Figura 4.4.1) para Ba, Ce, Co, Cs, Eu, �é, La, Mn, Nd, 

Sb, Sm e Sr. Embora Hg e Se estejam dentro da faixa esperada (Figura 4.4.1), esses elementos 

não são facilmente determinados em folhas de espécies nativas (França et al., 2003a). Os 

resultados revelam que as concentrações são mantidas, sendo que algumas espécies 

apresentaram concentrações de até 0,24 e 0,9 mg kg-1 em folhas de Eugenia cuprea. Cabe 

ressaltar que Hg é extremamente tóxico, enquanto Se apresenta limiar estreito entre 

essencialidade e toxidez (Czauderna, 1996) 
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Tabela 4.4.1 Concentrações de elementos químicos (mg kg-1) encontradas em folhas nas diversas épocas de coleta. Parcela 
Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 

Época Estatística 
descritiva Ba Br Ca Ce Cl Co Eu Fe Hf Hg K La Mn Na Nd Rb Sb Sc Se Sm Sr Th Zn 

Mediana 2.2E+01 9.7E+00 7.4E+03 2.6E-01 - 1.3E-01 3.6E-03 9.5E+01 1.2E-02 - 1.0E+04 1.1E-01 - 9.2E+02 - 2.9E+01 2.7E-02 1.8E-02 1.8E-01 1.2E-02 1.4E+02 1.7E-02 2.3E+01 
Média 2.7E+01 1.2E+01 8.0E+03 4.5E-01 - 2.1E+00 4.6E-03 1.1E+02 1.6E-02 - 1.2E+04 2.6E-01 - 1.6E+03 - 3.6E+01 9.7E-02 2.1E-02 2.5E-01 3.1E-02 1.6E+02 2.2E-02 2.7E+01 
CV% 101 79 48 121 - 578 88 62 85 - 54 265 - 125 - 61 493 91 73 268 64 85 58 
Min 4.0E+00 1.2E+00 2.2E+03 7.4E-02 - 1.4E-02 1.0E-03 4.0E+01 3.6E-03 - 3.0E+03 2.7E-02 - 6.2E+01 - 9.4E+00 3.0E-03 2.8E-03 4.1E-02 3.4E-03 1.4E+01 5.1E-03 8.0E+00 
Max 1.7E+02 4.6E+01 2.3E+04 3.9E+00 - 1.1E+02 2.4E-02 5.1E+02 9.1E-02 - 4.0E+04 6.2E+00 - 8.9E+03 - 1.3E+02 4.6E+00 1.5E-01 8.1E-01 7.5E-01 5.0E+02 1.3E-01 1.0E+02 

Quantil 75% 3.1E+01 1.8E+01 9.9E+03 4.8E-01 - 2.5E-01 5.3E-03 1.2E+02 2.2E-02 - 1.5E+04 2.3E-01 - 1.7E+03 - 4.2E+01 4.6E-02 2.5E-02 2.9E-01 2.2E-02 2.2E+02 2.5E-02 3.3E+01 

Mar-03 
(I) 

n > Quantil 25 25 25 25 - 25 12 27 38 - 25 25 - 25 - 25 26 25 25 25 25 25 25 
Mediana 1.9E+01 8.4E+00 7.3E+03 3.7E-01 7.2E+03 1.0E-01 5.7E-03 1.1E+02 1.8E-02 6.6E-02 1.1E+04 2.0E-01 3.2E+01 1.4E+03 2.4E+00 3.2E+01 2.1E-02 2.7E-02 2.2E-01 2.3E-02 1.1E+02 2.4E-02 2.3E+01 

Média 2.6E+01 1.5E+01 8.0E+03 2.2E+01 9.7E+03 1.5E-01 1.1E-01 1.9E+02 4.3E-02 7.5E-02 1.2E+04 6.3E+00 2.7E+02 1.8E+03 1.1E+01 3.6E+01 3.8E-02 9.0E-02 2.6E-01 5.7E-01 1.2E+02 5.8E-02 3.4E+01 
CV% 102 91 48 246 87 401 225 60 117 42 44 226 84 96 172 45 229 130 62 214 88 114 54 
Min 2.9E+00 1.5E+00 2.1E+03 5.4E-02 2.4E+02 1.7E-02 1.8E-03 4.2E+01 5.2E-03 2.5E-02 4.1E+03 3.2E-02 3.2E-02 1.0E+02 1.0E+00 9.3E+00 9.9E-03 3.5E-03 6.5E-02 4.1E-03 1.5E+01 8.2E-03 7.9E+00 
Max 3.3E+02 7.8E+01 2.1E+04 4.8E+02 3.2E+04 5.0E+00 2.0E+00 6.2E+02 5.1E-01 2.4E-01 3.3E+04 1.0E+02 1.1E+03 9.8E+03 6.9E+01 9.3E+01 6.7E-01 9.2E-01 8.4E-01 9.2E+00 8.9E+02 7.5E-01 1.2E+02 

Quantil 75% 2.8E+01 2.0E+01 1.0E+04 9.4E-01 1.2E+04 1.9E-01 1.5E-02 1.8E+02 2.3E-02 9.0E-02 1.4E+04 4.9E-01 1.9E+02 2.3E+03 5.1E+00 4.5E+01 3.0E-02 4.9E-02 3.3E-01 5.1E-02 1.6E+02 3.9E-02 3.7E+01 

Jan-04 
(II) 

n > Quantil 47 47 47 47 24 47 40 48 44 48 48 47 47 47 10 47 35 47 47 47 47 47 47 
Mediana 1.9E+01 8.2E+00 7.4E+03 2.5E-01 - 9.9E-02 3.8E-03 8.9E+01 1.2E-02 5.4E-02 1.1E+04 1.4E-01 - 1.2E+03 1.4E+00 3.2E+01 2.0E-02 1.9E-02 2.1E-01 2.0E-02 1.2E+02 1.8E-02 2.1E+01 

Média 2.5E+01 1.3E+01 8.0E+03 3.3E+00 - 2.5E-01 2.7E-02 9.5E+01 1.4E-02 6.3E-02 1.3E+04 1.1E+00 - 1.6E+03 2.6E+00 3.8E+01 2.1E-02 3.8E-02 2.5E-01 1.3E-01 1.6E+02 2.1E-02 2.6E+01 
CV% 101 103 49 405 - 244 294 39 69 50 51 356 - 100 130 56 57 149 66 302 86 54 56 
Min 2.9E+00 1.4E+00 1.8E+03 7.2E-02 - 1.3E-02 1.4E-03 4.0E+01 3.9E-03 2.5E-02 3.7E+03 3.7E-02 - 1.5E+02 3.8E-01 9.2E+00 9.7E-03 5.9E-03 4.3E-02 2.0E-03 1.6E+01 5.1E-03 7.8E+00 
Max 2.8E+02 9.0E+01 2.1E+04 1.4E+02 - 5.3E+00 5.2E-01 2.3E+02 8.2E-02 2.2E-01 5.2E+04 3.0E+01 - 8.6E+03 1.9E+01 1.3E+02 1.3E-01 3.9E-01 8.8E-01 2.6E+00 9.5E+02 6.9E-02 8.0E+01 

Quantil 75% 3.2E+01 1.8E+01 1.0E+04 4.8E-01 - 1.7E-01 6.6E-03 1.1E+02 1.5E-02 7.7E-02 1.6E+04 2.3E-01 - 2.0E+03 2.2E+00 4.8E+01 2.2E-02 3.6E-02 3.0E-01 5.0E-02 1.9E+02 2.5E-02 3.2E+01 

Jul-04 
(III) 

n > Quantil 47 47 48 47 - 49 47 50 48 47 47 47 - 47 39 47 32 47 47 49 47 47 47 
Mediana 1.2E+02 1.1E+01 7.7E+03 8.6E+00 - 3.3E-01 - 1.6E+02 - - 1.2E+04 2.3E-01 2.8E+02 1.4E+03 - 2.6E+01 - 4.5E-02 - 7.0E-02 1.0E+02 - - 

Média 1.4E+02 1.5E+01 9.8E+03 4.6E+01 - 4.8E-01 - 1.8E+02 - - 1.2E+04 1.8E+00 5.4E+02 1.7E+03 - 2.9E+01 - 6.8E-02 - 2.8E-01 1.1E+02 - - 
CV% 72 91 56 143 - 116 - 60 - - 49 307 173 91 - 54 - 113 - 186 64 - - 
Min 4.2E+01 2.1E+00 4.3E+03 7.5E+00 - 1.8E-01 - 5.6E+01 - - 4.2E+03 8.4E-02 7.7E+01 1.2E+02 - 1.1E+01 - 1.7E-02 - 3.5E-02 3.6E+01 - - 
Max 4.7E+02 5.6E+01 2.7E+04 1.2E+02 - 2.7E+00 - 4.9E+02 - - 2.8E+04 2.5E+01 4.3E+03 6.8E+03 - 7.6E+01 - 3.0E-01 - 2.0E+00 1.8E+02 - - 

Quantil 75% 1.7E+02 1.7E+01 1.1E+04 6.6E+01 - 4.3E-01 - 1.8E+02 - - 1.5E+04 4.0E-01 5.6E+02 1.9E+03 - 3.4E+01 - 6.1E-02 - 1.4E-01 1.5E+02 - - 

Nov-04 
(IV) 

n > Quantil 5 5 5 1 - 5 - 6 - - 5 5 5 5 - 6 - 5 - 5 1 - - 
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Tabela 4.4.2 Faixa de concentração esperada de elementos químicos (mg kg-1) proposta por 
Schüürman & Markert (1998) em plantas e solos 

  Ba Br Ca Ce Cl Co Cs Eu Fe Hf Hg K 
Min 10 - 10000 0.25 2000 0.02 0.03 0.005 5 0.001 0.005 5000 Plant Max 100 40**  0.55 20000 0.5 0.44 0.015 200 1 0.2 34000 
Min 1 1000 1 1 7000 0.01 2000 Soil Max 500 10 12000 50 100 40 20 1 420000 6 1 22000 

              
  La Mn Na Nd Rb Sb Sc Se Sm Sr Th Zn 

Plant Min 0.15 1 35 0.1 1 0.1* 0.01 0.01 0.02 3 0.03 15 
 Max 0.25 700 10000 0.25 50 200* 0.2 2 0.04 400 1.3 150 

Min 20 35 10 0.01 0.5 20 3 Soil Max 40 30000 -  100 1 45 0.01 4.5 3500 9 300 
• concentração em μg kg-1 

** concentração maior que 40 mg kg-1 indicativo de poluição (Kabata-Pendias & Kabata, 1984) 
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Figura 4.4.1. Concentrações médias de elementos químicos determinadas em 
folhas de acordo com a época de coleta. Parcela Permanente de 
Floresta Ombrófila Densa (PECB). Barras de erro referem-se ao 
desvio padrão somente para valores superiores à média. Linhas 
indicam a faixa de concentração esperada para os elementos 
químicos em plantas proposta por Schüürman & Markert (1998) 

 

 

De acordo com os resultados da análise estatística das concentrações de elementos 

químicos em folhas coletadas em diferentes ocasiões, concentrações de Hg, Se e Sr não 
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apresentaram normalidade em nível de 95% de confiança, provavelmente devido à existência de 

pontos fora de controle e heterocedasticidade de variâncias, enquanto para Br, Cs, Na e Rb há 

leves indícios de normalidade dos dados. Para esse elementos puderam ser averiguadas 

diferenças significativas em nível de 95% de confiança para pelo menos duas espécies arbóreas 

diferentes. Apenas para �i e Sc, houve diferenças significativas de acordo com a época de coleta, 

provavelmente ocasionada pela lavagem das folhas pela chuva em julho de 2004. A concentração 

desses elementos químicos é afetada pela presença de solo aderido às folhas (Ferrari et al., 

2006). 

Para avaliação dos resultados de concentrações de elementos químicos provenientes de 

duas ocasiões foi empregado o teste t para dados pareados, sendo que alguns elementos 

mostraram diferenças significativas em nível de 95% de confiança como Ca, Co, �i, K, Na, Rb, 

Sc, Sr e Zn para Alsophila sternbergii e Ba, Ca, �i e Sc para Euterpe edulis. As diferenças 

encontradas para Alsophila sternbergii são devidas às diferentes amostras tomadas quanto à 

presença da haste das folhas (coleta de julho de 2004). Como anteriormente evidenciado, as 

diferenças entre �i e Sc podem estar relacionadas com a presença de terra aderida à superfície 

das folhas. 

Devido à grande variância inter- e intraespécies, houve dificuldade na obtenção do número 

de fatores na análise fatorial por técnica de Monte Carlo (transformação alvo). As variâncias locais 

foram, então, estimadas a partir de um prévio conjunto de dados (�iquens) disponível no Reactor 

Institute Delft, Holanda. Esse procedimento é justificado pela estreita relação direta entre 

variâncias esperadas e as concentrações a serem analisadas (Albert & Horwitz, 1997). Desse 

modo, o número de fatores considerado foi igual a seis. Para facilitar a interpretação dos dados, 

as contribuições médias para a ocorrência total do elemento foram também calculadas 

(Tabela 4.4.3). As cargas fatoriais médias estão apresentadas com seus respectivos desvios-

padrões percentuais, normalizado a um valor de 100 para os chamados elementos-pilotos. O 

elemento piloto é o elemento com maior contribuição para o fator na matriz de correlação (Kuik et 

al., 1993). 
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Tabela 4.4.3. Saída da análise factorial por técnica Monte Carlo 
 Fator 1   Fator 2  Fator 3  Fator 4  Fator 5  Fator 6   

Cargas fatoriais originais médias (totais na coluna: 1.0E+06) 

Na 52040* 122189 * 1353  588.9 801431 P 333042*  
K 115232+ 790696 P 714907  941027* 19930  1218  

Ca 801718* 82223 * 67425  2881.7 171045 + 509921+  
Sc 2.69* 0  114 P 13.04* 7.4 * 1.23  
Fe 0 217.0  200931 * 0 0  102194*  
Co 0 0.07  0.31  5337P 0  0  
Zn 4.99 0  102  34867* 112.9  37415P  
Br 1412* 370.7 * 8046 * 5537* 5636 * 0  
Rb 162.8 2466 * 2025  1377 679.4  817.9  
Sr 25850P 1822 + 492.7  266.5 1125  15259*  
Cs 0 3.88 * 47.9 + 1.72 33.9 * 47.8*  
Ba 3578* 12.7  4556 + 8102+ 0.07  82.7  

Contribuições médias (%)  para ocorrência total do elemento Total 

Na 10.25* 59.9 * 0.01  0 11.4 P 12.3* 93.8 
K 3.14+ 53.7 P 0.81  0.31* 0.04  0.01 58.0 

Ca 32.71* 8.35 * 0.11  0 0.5 + 3.89+ 45.6 

Sc 28.46* 0  49.9 P 1.67* 5.61 * 2.43 88.1 
Fe 0 1.57  24.1 * 0 0  55.3* 81.0 
Co 0 0.23  0.02  82.2P 0  0 82.4 
Zn 0.06 0  0.05  5.31* 0.1  88.0P 93.5 
Br 34.92* 22.8 * 8.25 * 1.66* 10.0 * 0 77.7 
Rb 1.51 56.9 * 0.78  0.15 0.45  1.42 61.2 
Sr 56.67P 9.94 + 0.04  0.01 0.18  6.26* 73.1 
Cs 0 19.7 * 4.05 + 0.04 4.98 * 18.3* 47.1 
Ba 51.6* 0.45  2.66 + 1.42+ 0  0.22 56.4 

P = elemento piloto (o mais representativo elemento na matriz de correlação) 
+ = erro de 5%; * = erro de 1% 

 

Elementos das famílias IA e IIA assim como Br e Sc foram distribuídos nos fatores 1 e 2. A 

correlação de Ba, Br, Cs, Fe e Sc com o fator 3 indicam a contaminação da superfície de folhas 

com terra. Cobalto foi quase exclusivamente relacionado com o fator 4 com pequena correlação 

de Ba, Br, K, Sc e Zn, que pode estar relacionado com emissões antropogênicos. Fator 5 

representou Na, Br, Ca, Cs e Sc, elementos provavelmente conectados com o oceano devido à 

prevalência de ventos oceânicos na parcela permanente. Fator 6 indica uma fonte comum de Ca, 

Cs, Fe, Sr e Zn. Zinco na atmosfera está presente em poeira, chuva e provavelmente partículas 

provenientes de poluição (combustão de óleo). Ocasionalmente zinco pode estar combinado com 

cálcio durante precipitação úmida (Wedepohl, 1970). 

Pelas cargas fatoriais 1, 2, 3 e 6 calculadas pela análise fatorial, não foi verificada 

variabilidade sazonal das concentrações de elementos químicos determinadas nas 504 amostras 

de folhas (Figura 4.4.2). Esse fenômeno pode ser tomado como bom indicativo da 

sustentabilidade do ecossistema quanto à composição de elementos químicos uma vez que foi 
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demonstrada a habilidade das plantas em manter continuamente os elementos químicos nos seus 

compartimentos biológicos. A Figura 4.4.2 demonstra que diferenças sazonais não foram 

individualmente identificadas para as espécies analisadas em três diferentes ocasiões. Por outro 

lado, torna-se evidente que a variabilidade observada entre as espécies é devida a uma 

composição intrínseca das plantas (Sterner, 1995). Este fato associado às técnicas estatísticas 

robustas como teste t, análise discriminante e inferência bayesiana permitem a discriminação das 

espécies arbóreas da parcela permanente do PECB a partir das concentrações dos elementos 

químicos determinadas nas folhas. (França et al., 2004; França et al., 2005, França et al., 2005a). 
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Figura 4.4.2. Gráficos dos valores dos fatores agrupados por espécies e datas de coleta. • Março de 
2003, • Janeiro de 2004, • Julho de 2004 BA = Bathysa australis, EC = Eugenia cuprea, 
EE = Euterpe edulis, GF = Gomidesia fragellaris, GG = Garcinia gardneriana, GO = 
Guapira opposita, HA = Hyeronima alchorneoides, TG = Tetrastylidium grandifolium, VB = 
Virola bicuhyba. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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Para exemplificar tal discriminação, foi utilizado teste t para a análise das diferenças entre 

os valores médios dos fatores para duas espécies avaliadas conjuntamente (Tabelas 4.4.4 a 

4.4.7). Pôde-se visualizar a completa discriminação de Eugenia mosenii e Guapira opposita pelo 

fator 2 (Tabela 4.4.5) e Garcinia gardneriana pelo fator 4 (Tabela 4.4.6). Contudo, a combinação 

de dois ou mais fatores possibilita a discriminação das demais espécies, principalmente aquelas 

da mesma família. A Família Myrtaceae é uma das mais complexas na Mata Atlântica com grande 

dificuldade taxônomica (Duarte, 2003). Por exemplo, foram avaliadas as espécies Calycorectes 

australis, Eugenia cuprea, Eugenia melanogyna, Eugenia mosenii, Gomidesia flagellaris, Marlierea 

suaveolens, Marlierea tomentosa e Neomitranthes glomerata. Com o fator 1 é possível discriminar 

Eugenia cuprea e Gomidesia flagellaris das demais mirtáceas (Tabela 4.4.4), entretanto, ao 

analisar-se o valor da probabilidade da comparação entre Eugenia cuprea e Gomidesia flagellaris 

no fator 2 (Tabela 4.4.5), a discriminação torna-se completa em nível de 95% de confiança. Para 

as demais espécies agrupadas pelo fator 1, Eugenia mosenii, Eugenia melanogyna e 

Neomitranthes glomerata foram totalmente discriminadas pelo fator 2, enquanto Marlierea 

suaveolens e Marlierea tomentosa foram separadas pelo fator 6 (Tabela 4.4.7). Apenas para 

Calycorectes australis houve dificuldade de discriminação utilizando os valores dos fatores. De 

fato, essa espécie apresentou valores de concentração bastante variáveis, o que prejudica a 

análise. Esse procedimento também pode ser realizado com outros atributos das folhas como 

presença de microrganimos específicos (Andrade et al., 2005). 
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Tabela 4.4.4 Probabilidades obtidas pelo teste t para os valores dos fatores 1 (Na, K, Ca, Sc, Br, Sr e 
Ba). Baus = Bathysa australis, Caus = Calycorectes australis, Cinn = Chrysophyllum innornatum, Cvir = 
Chrysophyllum viride, Ecup = Eugenia cuprea, Eedu = Euterpe edulis, Emii = Eugenia mosenii, Emna = 
Eugenia melanogyna, Epan = Endicleria paniculata, Gfla = Gomidesia flagellaris, Ggar = Garcinia 
gardneriana, Gopp = Guapira opposita, Halc = Hyeronima alchorneoides, Msua = Marlierea suaveolens, 
Mtom = Marlierea tomentosa, Nglo = Neomitranthes glomerata, Rjas = Rudgea jasminoides, Tgla = 
Tetrastylidium grandifolium, Vbic = Virola bicuhyba. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa 
(PECB). 
Espécie Baus Caus Cinn Cvir Ecup Eedu Emii Emna Epan Gfla Ggar Gopp Halc Msua Mtom Nglo Rjas Tgla Vbic 

Baus 1.000 0.951 0.063 0.003 0.000 0.007 0.002 0.000 0.111 0.000 0.080 0.000 0.000 0.002 0.060 0.145 0.000 0.021 0.954 
Caus  1.000 0.083 0.030 0.000 0.153 0.008 0.000 0.280 0.000 0.226 0.000 0.005 0.046 0.138 0.334 0.000 0.094 0.925 
Cinn   1.000 0.858 0.047 0.010 0.621 0.000 0.234 0.061 0.906 0.008 0.639 0.644 0.472 0.197 0.000 0.511 0.066 
Cvir    1.000 0.003 0.000 0.164 0.000 0.087 0.001 0.131 0.002 0.250 0.624 0.405 0.056 0.000 0.436 0.004 

Ecup     1.000 0.000 0.038 0.002 0.000 0.667 0.000 0.160 0.013 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 
Eedu      1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.009 
Emii       1.000 0.000 0.019 0.039 0.028 0.008 0.908 0.146 0.108 0.013 0.000 0.106 0.002 

Emna        1.000 0.000 0.002 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.857 0.000 0.000 
Epan         1.000 0.000 0.834 0.000 0.002 0.125 0.484 0.842 0.000 0.343 0.135 
Gfla          1.000 0.000 0.083 0.004 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ggar           1.000 0.001 0.005 0.199 0.603 0.681 0.000 0.458 0.097 
Gopp            1.000 0.006 0.002 0.001 0.000 0.004 0.001 0.000 
Halc             1.000 0.051 0.066 0.001 0.000 0.049 0.000 

Msua              1.000 0.612 0.074 0.000 0.680 0.003 
Mtom               1.000 0.384 0.000 0.892 0.068 
Nglo                1.000 0.000 0.250 0.176 
Rjas                 1.000 0.000 0.000 
Tgla                  1.000 0.026 
Vbic                   1.000 
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Tabela 4.4.5 Probabilidades obtidas pelo teste t para os valores dos fatores 2 (Na, K, Ca, Br, Rb, Sr e Cs). 
Baus = Bathysa australis, Caus = Calycorectes australis, Cinn = Chrysophyllum innornatum, Cvir = 
Chrysophyllum viride, Ecup = Eugenia cuprea, Eedu = Euterpe edulis, Emii = Eugenia mosenii, Emna = 
Eugenia melanogyna, Epan = Endicleria paniculata, Gfla = Gomidesia flagellaris, Ggar = Garcinia 
gardneriana, Gopp = Guapira opposita, Halc = Hyeronima alchorneoides, Msua = Marlierea suaveolens, 
Mtom = Marlierea tomentosa, Nglo = Neomitranthes glomerata, Rjas = Rudgea jasminoides, Tgla = 
Tetrastylidium grandifolium, Vbic = Virola bicuhyba. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa 
(PECB). 
Espécie Baus Caus Cinn Cvir Ecup Eedu Emii Emna Epan Gfla Ggar Gopp Halc Msua Mtom Nglo Rjas Tgla Vbic 
Baus 1.000 0.592 0.009 0.000 0.000 0.150 0.000 0.044 0.735 0.571 0.013 0.000 0.000 0.622 0.926 0.000 0.019 0.021 0.000 
Caus  1.000 0.060 0.009 0.041 0.774 0.001 0.049 0.483 0.864 0.474 0.000 0.102 0.766 0.622 0.020 0.059 0.089 0.022 
Cinn   1.000 0.399 0.828 0.040 0.000 0.001 0.009 0.020 0.778 0.000 0.374 0.014 0.010 0.831 0.001 0.001 0.910 
Cvir    1.000 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.061 
Ecup     1.000 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.000 0.212 0.000 0.000 0.389 0.000 0.000 0.553 
Eedu      1.000 0.000 0.009 0.192 0.469 0.360 0.000 0.003 0.265 0.162 0.000 0.001 0.000 0.000 
Emii       1.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.000 
Emna        1.000 0.116 0.026 0.004 0.000 0.001 0.025 0.039 0.000 0.615 0.392 0.000 
Epan         1.000 0.467 0.062 0.000 0.005 0.506 0.685 0.000 0.132 0.211 0.000 
Gfla          1.000 0.123 0.000 0.004 0.851 0.616 0.000 0.011 0.014 0.000 
Ggar           1.000 0.000 0.000 0.016 0.014 0.000 0.001 0.000 0.000 
Gopp            1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Halc             1.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.021 
Msua              1.000 0.680 0.000 0.006 0.004 0.000 
Mtom               1.000 0.000 0.015 0.015 0.000 
Nglo                1.000 0.000 0.000 0.804 
Rjas                 1.000 0.585 0.000 
Tgla                  1.000 0.000 
Vbic                   1.000 
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Tabela 4.4.6 Probabilidades obtidas pelo teste t para  os dos valores dos fatores 4 (K, Sc, Co, Zn, Br e 
Ba). Baus = Bathysa australis, Caus = Calycorectes australis, Cinn = Chrysophyllum innornatum, Cvir = 
Chrysophyllum viride, Ecup = Eugenia cuprea, Eedu = Euterpe edulis, Emii = Eugenia mosenii, Emna = 
Eugenia melanogyna, Epan = Endicleria paniculata, Gfla = Gomidesia flagellaris, Ggar = Garcinia 
gardneriana, Gopp = Guapira opposita, Halc = Hyeronima alchorneoides, Msua = Marlierea suaveolens, 
Mtom = Marlierea tomentosa, Nglo = Neomitranthes glomerata, Rjas = Rudgea jasminoides, Tgla = 
Tetrastylidium grandifolium, Vbic = Virola bicuhyba. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa 
(PECB). 
Espécie Baus Caus Cinn Cvir Ecup Eedu Emii Emna Epan Gfla Ggar Gopp Halc Msua Mtom Nglo Rjas Tgla Vbic 
Baus 1.000 0.936 0.113 0.623 0.962 0.021 0.093 0.017 0.813 0.269 0.000 0.412 0.006 0.828 0.147 0.010 0.020 0.004 0.274 
Caus  1.000 0.040 0.499 0.958 0.005 0.034 0.005 0.715 0.205 0.000 0.258 0.006 0.869 0.114 0.003 0.005 0.002 0.152 
Cinn   1.000 0.185 0.005 0.060 0.737 0.027 0.128 0.000 0.024 0.185 0.001 0.002 0.003 0.005 0.043 0.001 0.482 
Cvir    1.000 0.456 0.022 0.383 0.017 0.788 0.057 0.000 0.736 0.003 0.339 0.039 0.008 0.020 0.003 0.489 
Ecup     1.000 0.000 0.009 0.000 0.708 0.097 0.000 0.162 0.005 0.767 0.074 0.000 0.000 0.000 0.084 
Eedu      1.000 0.239 0.864 0.017 0.000 0.000 0.008 0.001 0.000 0.001 0.295 0.989 0.022 0.044 
Emii       1.000 0.169 0.106 0.000 0.000 0.159 0.001 0.004 0.002 0.059 0.211 0.013 0.378 
Emna        1.000 0.013 0.000 0.000 0.005 0.001 0.000 0.001 0.241 0.852 0.006 0.029 
Epan         1.000 0.129 0.000 0.535 0.004 0.570 0.075 0.006 0.016 0.002 0.349 
Gfla          1.000 0.000 0.008 0.014 0.144 0.501 0.000 0.000 0.000 0.005 
Ggar           1.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gopp            1.000 0.002 0.094 0.014 0.002 0.007 0.001 0.642 
Halc             1.000 0.006 0.029 0.001 0.001 0.000 0.002 
Msua              1.000 0.099 0.000 0.000 0.000 0.049 
Mtom               1.000 0.001 0.001 0.000 0.008 
Nglo                1.000 0.215 0.012 0.010 
Rjas                 1.000 0.014 0.037 
Tgla                  1.000 0.003 
Vbic                   1.000 
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Tabela 4.4.7 Probabilidades obtidas pelo teste t para os valores dos fatores 6 (Na, Ca, Fe, Zn, Sr e Cs). 
Baus = Bathysa australis, Caus = Calycorectes australis, Cinn = Chrysophyllum innornatum, Cvir = 
Chrysophyllum viride, Ecup = Eugenia cuprea, Eedu = Euterpe edulis, Emii = Eugenia mosenii, Emna = 
Eugenia melanogyna, Epan = Endicleria paniculata, Gfla = Gomidesia flagellaris, Ggar = Garcinia 
gardneriana, Gopp = Guapira opposita, Halc = Hyeronima alchorneoides, Msua = Marlierea suaveolens, 
Mtom = Marlierea tomentosa, Nglo = Neomitranthes glomerata, Rjas = Rudgea jasminoides, Tgla = 
Tetrastylidium grandifolium, Vbic = Virola bicuhyba. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa 
(PECB). 
Espécie Baus Caus Cinn Cvir Ecup Eedu Emii Emna Epan Gfla Ggar Gopp Halc Msua Mtom Nglo Rjas Tgla Vbic 
Baus 1.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.038 0.000 0.000 0.251 0.000 0.005 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Caus  1.000 0.000 0.003 0.949 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.143 0.117 0.996 0.000 0.597 0.000 0.119 0.012 0.235 
Cinn   1.000 0.000 0.003 0.000 0.010 0.226 0.000 0.358 0.614 0.000 0.000 0.487 0.001 0.029 0.000 0.001 0.000 
Cvir    1.000 0.078 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.001 0.004 0.001 0.000 0.059 0.040 0.004 0.592 0.018 
Ecup     1.000 0.000 0.019 0.008 0.002 0.002 0.357 0.244 0.947 0.005 0.685 0.018 0.408 0.127 0.480 
Eedu      1.000 0.000 0.000 0.636 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Emii       1.000 0.176 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.032 0.008 0.889 0.000 0.029 0.000 
Emna        1.000 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.537 0.003 0.291 0.000 0.005 0.000 
Epan         1.000 0.000 0.006 0.014 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 
Gfla          1.000 0.000 0.000 0.000 0.072 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 
Ggar           1.000 0.659 0.132 0.000 0.098 0.000 0.013 0.002 0.023 
Gopp            1.000 0.113 0.000 0.079 0.001 0.025 0.006 0.033 
Halc             1.000 0.000 0.590 0.000 0.084 0.007 0.210 
Msua              1.000 0.002 0.088 0.000 0.001 0.000 
Mtom               1.000 0.008 0.590 0.126 0.716 
Nglo                1.000 0.000 0.034 0.000 
Rjas                 1.000 0.072 0.820 
Tgla                  1.000 0.094 
Vbic                   1.000 

 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IV   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

130

 

A identificação de fontes de elementos químicos a partir de suas correlações é o primeiro 

passo para a biomonitoração da parcela permanente. Como outrora ressaltado, fontes especiais 

de elementos químicos puderam ser identificadas de acordo com os resultados da análise fatorial 

por técnica de Monte Carlo tais como fontes comuns de elementos químicos da Família IA (fator 

1) e da IIA (fator 2), terra aderida à superfície das folhas (fator 3), possível influência antrópica 

(Fatores 4 e 6), influência oceânica (Fator 5). É possível que os elementos químicos da Família IA 

e IIA sejam absorvidos diretamente do solo, contudo, a análise de folhas de epífitas demonstra 

grande concentração de K e Na, indício da forte contribuição atmosférica para as folhas das 

árvores. A absorção de elementos químicos pelas folhas é considerada importante para as 

concentrações observadas nas plantas.  

 Mapas de concentrações são ferramentas úteis na avaliação da distribuição dos elementos 

químicos e no acompanhamento das concentrações encontradas nas diferentes épocas de coleta. 

Como se trata de uma grande quantidade de elementos químicos, apenas os elementos pilotos 

dos perfis dos fatores, ou seja, mais representativos na matriz de correlação (Tabela 4.4.3), foram 

escolhidos para a elaboração de mapas. Esse procedimento permite a melhor visualização do 

efeito da altitude sobre as concentrações dos elementos na camada de 0-10 cm do solo, a 

detecção de indivíduos acumuladores e a confirmação dos resultados obtidos anteriormente da 

não sazonalidade das concentrações de elementos químicos medidas nas folhas das árvores.  

 Para os elementos Sr, K e Na (Figuras 4.4.3, 4.4.5 e 4.4.7), houve descréscimo 

considerável nas concentrações nos pontos com maior altitude provavelmente relacionado com o 

evolução do solo. Para Co e Zn, esse fenômeno não pôde ser claramente evidenciado (Figuras 

4.4.6 e 4.4.8), entretanto picos das concentrações desses elementos estão situados nas mesmas 

posições nos mapas. Este fato foi explicitado pela análise fatorial na qual esses elementos estão 

correlacionados com o fator 2 (Seção 4.3). Diferentemente dos demais elementos analisados 

acima, Br apresentou enriquecimento considerável nos pontos mais elevados, enquanto nos 

pontos mais baixos nos quais evidenciaram-se concentrações elevadas do elemento, a  espécie 

bioacumuladora Guapira opposita pode ter alterado a camada superficial do solo, aumentando a 

concentração de Br. 
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Figura 4.4.3. Mapas das concentrações de Sr determinadas em folhas de acordo com a 
época de coleta (março de 2003, janeiro de 2004 e julho de 2004) e em solos 
na camada de 0-10 cm. Pontos de coleta estão indicados no mapa inferior. As 
áreas não englobadas pelos pontos de coleta são passíveis de erro e não 
devem ser consideradas. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa 
(PECB). 

 

Os picos observados nas Figuras 4.4.3 a 4.4.8 nos mapas correspondem aos indivíduos 

acumuladores. Obviamente os mapas são altamente dependentes das espécies selecionadas 
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para análise. Por exemplo, os mapas referentes à coleta de março de 2003 possuem picos 

diferenciados de elementos químicos devido à presença da espécie Chrysophyllum innornatum.  
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4

8

12

16

20

24

28

32

36

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

15

20

25

30

35

Pontos de coleta

Figura 4.4.4. Mapas das concentrações de Br determinadas em folhas de acordo 
com a época de coleta (março de 2003, janeiro de 2004 e julho de 
2004) e em solos na camada de 0-10 cm. Pontos de coleta estão 
indicados no mapa inferior. As áreas não englobadas pelos pontos de 
coleta são passíveis de erro e não devem ser consideradas. Parcela 
Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 

 

Algumas espécies foram introduzidas e a lista das espécies mais abundantes na parcela 

permanente vêm sendo modificada continuamente. As diferenças encontradas são mais 
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pronunciadas para Sr (Figura 4.4.3) e Zn (Figura 4.4.8). Em se tratando de estudos envolvendo 

ecossistemas tropicais, a diversidade atinge vários níveis, principalmente na distribuição de 

elementos químicos nos compartimentos biológicos. Tal diversidade química é evidenciada pela 

identificação de diversas espécies acumuladoras de elementos químicos como é o caso de 

Guapira opposita para Br e Na, Garcinia gardneriana para Co e alguns indivíduos de Euterpe 

edulis para Zn.  
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Figura 4.4.5. Mapas das concentrações de K determinadas em folhas de acordo 
com a época de coleta (março de 2003, janeiro de 2004 e julho de 
2004) e em solos na camada de 0-10 cm. Pontos de coleta estão 
indicados no mapa inferior. As áreas não englobadas pelos pontos 
de coleta são passíveis de erro e não devem ser consideradas. 
Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 

 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IV   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

134

  

Janeiro 2004 - Elemento CoMarço 2003 - Elemento Co
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Figura 4.4.6. Mapas das concentrações de Co determinadas em folhas de acordo 
com a época de coleta (março de 2003, janeiro de 2004 e julho de 
2004) e em solos na camada de 0-10 cm. Pontos de coleta estão 
indicados no mapa inferior. As áreas não englobadas pelos pontos de 
coleta são passíveis de erro e não devem ser consideradas. Parcela 
Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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Figura 4.4.7. Mapas das concentrações de Na determinadas em folhas de acordo 
com a época de coleta (março de 2003, janeiro de 2004 e julho de 
2004) e em solos na camada de 0-10 cm. Pontos de coleta estão 
indicados no mapa inferior. As áreas não englobadas pelos pontos de 
coleta são passíveis de erro e não devem ser consideradas. Parcela 
Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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Figura 4.4.8. Mapas das concentrações de Zn determinadas em folhas de acordo 
com a época de coleta (março de 2003, janeiro de 2004 e julho de 
2004) e em solos na camada de 0-10 cm. Pontos de coleta estão 
indicados no mapa inferior. As áreas não englobadas pelos pontos de 
coleta são passíveis de erro e não devem ser consideradas. Parcela 
Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 

 

Ao comparar-se os mapas obtidos para cada coleta, é visível a inexistência de sazonalidade 

das concentrações dos elementos químicos avaliados, corroborando os resultados da análise 

estátistica realizada. 
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4.5 Contaminação da Superfície de Folhas 
Esta seção descreve a avaliação da contaminação da superfície de folhas das espécies 

arbóreas mais abundantes da parcela permanente do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

Folhas de 21 espécies arbóreas (Tabela 4.5.1) foram coletadas em Abril/2003 e Julho/2004. Para 

cada espécie 4 indivíduos foram coletados para amostragem, totalizando 84 amostras. As folhas 

foram lavadas com água de torneira (Tratamento 1) e com solução de EDTA 0,01M seguida de 

água bidestilada (Tratamento 2). 

Baseada na distribuição normal das concentrações de Br, Ca, Co, Cs, Fe, K, Na, Rb, Sc, Sr 

and Zn nas 21 espécies de plantas analisadas, o valor da estatística T2 de Hotteling para as 

médias pareadas foi 10,22, inferior ao valor tabelado de 24,95 (em nível de 95% de confiança), 

apontando para a inexistência entre os diferentes procedimentos de lavagem. A mesma análise foi 

aplicada somente para as 10 espécies coletadas em Abril de 2003, mostrando que o valor de T2 

de Hotelling obtido foi 56,6, superior ao valor de referência de 45,3. Este resultado mostra que há 

diferença significativa entre os tratamentos em nível de 95% de confiança (concentrações do 

Tratamento 1 – água de torneira – foram maiores do que as do Tratamento 2 – EDTA). A redução 

foi devida ao efeito da lavagem com EDTA observada principalmente nas concentrações de 

elementos terrígenos como Ce, Fe, La e Sc. Além disso, sabe-se que a precipitação foi elevada 

nos meses anteriores a Julho de 2004, o que pode ter contribuido para uma prévia lavagem das 

folhas. Este fato pode explicar as diferenças encontradas entre os resultados obtidos para as duas 

análises. 

O teste do sinais resultou na diferença, em nível de 95% de confiança, entre concentrações 

de Fe e Zn para todas as espécies analisadas, enquanto para as 10 espécies coletadas em Abril 

de 2003 concentrações de Br, Ce, Cs, Fe, Sc e Zn foram reduzidas após a lavagem com EDTA. 

Considerando as espécies coletadas em Julho de 2004, apenas concentrações de Fe, La e Na 

foram afetadas pela lavagem com EDTA. Espécies como Alsophila sternbergii, Coussarea 

contracta e Marlierea tomentosa apresentaram concentrações elevadas de Na após o Tratamento 

2, o que provavelmente é devido ao excesso de EDTA nas folhas mesmo após a lavagem com 

água bidestilada. 

A concentração de Sc normalmente encontrada em plantas alcança 0,008 mg kg-1 (Kabata-

Pendias & Kabata, 1998), o que foi observado para a maior parte das espécies (Tabela 4.5.1). 

Estudos posteriores com as espécies Alsophila sternbergii, Coussarea contracta, Eugenia 

melanogyna, Eugenia mosenii e Rudgea jasminoides são necessários por estas espécies terem 

apresentado concentrações elevadas de Sc nas folhas (> 0,008 mg kg-1). 
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Tabela 4.5.1 Concentrações medias (mg kg-1) de Sc em 
folhas lavadas com EDTA 0,01 M. Parcela Permanente de 
Floresta Ombrófila Densa (PECB). 

Espécies Média Intervalo de confiança 95% 
Alsophila sternbergii 0,22 0,10 - 0,34 

Bathysa autralis 0,0099 0,0014 - 0,019 
Calycorectes australis 0,005 0,003 - 0,007 

Chrysophyllum inornatum 0,0039 0,0018 - 0,0061 
Chrysophyllum viride 0,011 0,007 - 0,015 
Coussarea contracta 0,092 0,033 - 0,15 

Endlicheria paniculata 0,014 0,001 - 0,027 
Eugenia cuprea 0,014 0,012 - 0,017 

Eugenia melanogyna 0,154 0,019 - 0,288 
Eugenia mosenii 0,022 0,008 - 0,037 
Euterpe edulis 0,008 0,003 - 0,012 

Garcinia gardneriana 0,006 0,003 - 0,009 
Gomidesia flagellaris 0,006 0,004 - 0,009 

Guapira opposita 0,013 0,007 - 0,019 
Hyeronima alchorneoides 0,004 0,002 - 0,005 

Marlierea suaveolens 0,009 0,008 - 0,011 
Marlierea tomentosa 0,009 0,005 - 0,014 

Neomitranthes glomerata 0,006 0,003 - 0,009 
Rudgea jasminoides 0,0222 0,0023 - 0,042 

Tetrastylidium grandifolium 0,011 0,007 - 0,0016 
Virola bicuhyba 0,0034 0,0008 - 0,0059 

 

A correção das concentrações dos elementos químicos para o Tratamento 1 foi aplicada 

tomando-se a concentração média de Sc obtida na lavagem das folhas com EDTA como 

referência, de acordo com a seguinte equação: [ ] [ ]( ) [ ]soloEDTAágua ScScSc /− , onde [ ]Sc  representa 

a concentração de Sc nas amostras. Concentrações de 18 elementos químicos nos solos da 

parcela permanente do PECB já publicadas (França et.al., 2006) foram analisados pelo método 

Bootstrap (Manly, 2004) para estabelecer as médias e os respectivos intervalos de confiança em 

nível de 95% de confiança (Tabela 4.5.2). Fator de correção foi aplicado para cada elemento e, 

assim, obtiveram-se as concentrações corrigidas. As concentrações corrigidas a partir de Sc 

foram comparadas com as concentrações obtidas nas folhas lavadas com EDTA (Figura 4.5.1), 

onde um índice igual a 1,0 foi tomado como indicador de similaridade entre as concentrações 

(corrigidas e obtidas no Tratamento 2). A correção com Sc foi considerada satisfatória para Ba, Br, 

Co, Cs, K, Rb, Sr e Zn podendo ser aplicada para obter as concentrações intrínsecas das folhas 

sem influência de contaminação. Todavia, para Ce, Fe, La e Sm, este procedimento foi 

considerado insatisfatório uma vez que o solo aderido à superfície das folhas incrementa 

substancialmente a concentração de Sc e, conseqüentemente, a razão de concentração de   foi 

muito elevada. Como resultado, um fator de correção obtido pela multiplicação da razão de 
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concentração pela concentração do elemento no solo reduz as concentrações corrigidas de Ce, 

Fe, La e Sm para valores inadimissíveis (valores negativos). 

 

Tabela 4.5.2. Concentração média (mg kg-1) e incerteza (mg kg-1) estimada 
para o solo na profundidade 0-10 cm da parcela permanente depois de 
10,000 iterations (método Bootstrap). Parcela Permanente de Floresta 
Ombrófila Densa (PECB). 
Elemento Ba* Br Ce Co Cs Fe* K* La Na* Rb Sc Sm Sr Zn 
Média 1,32 24,2 88 3,2 4,45 24,8 28,8 55 2,2 99 4,35 5,1 322 36 

Incerteza 0,08 1,3 6 0,2 0,13 1,18 1,8 4 0,3 5 0,17 0,5 19 2 
* concentração em g kg-1 

 

As concentrações dos elementos Br, Ce, Cs, Fe, La, Sc, Sm e Zn nas folhas foram 

reduzidas após a lavagem com EDTA dependendo da ocasião da amostragem. A lavagem com 

EDTA é necessária a fim de averiguar os elementos terrígenos nas folhas tais como Ce, Fe, La, 

Sm e Sc, enquanto que, a partir da correção de Sc, concentrações intrínsecas de Br, Co, Cs, K, 

Na, Rb, Sr e Zn podem ser corretamente estimadas em termos do nível mínimo de exatidão 

requerida para estudos ambientais. 
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Figura 4.5.2 Índice médio calculado entre as concentrações corrigidas a 
partir de escândio e àquelas obtidas nas folhas lavadas com 
EDTA. Barras de erro indicam o desvio padrão. Linhas 
tracejadas referem-se a um erro de 10%. Parcela 
Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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4.6. Compartimento Serrapilheira 
O compartimento serrapilheira foi amostrado nos meses de agosto e setembro de 2004. 

Foram analisadas 3 replicatas de 200 g pela análise por ativação neutrônica instrumental de 

grandes amostras (LS-INAA). O material analisado é extremamente heterogêneo, por isso essa 

técnica é mais apropriada, além de prescindir da trituração da amostra. Detalhes da técnica 

analítca podem ser encontradas em Overwater (1994). 

 Os resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 4.7.1. A alta concentração de Sc 

de até 0,11 mg kg-1, cerca de 10 vezes maior que o limite de 0,008 mg kg-1 em planta (Kabata-

Pendias & Pendias, 1984), indica a presença de terra aderida na superfície das folhas. A correção 

para concentrações livre de interferência de terra foi realizada satisfatoriamente para os 

elementos Br (diferença de 6,3%), Ca (1,0%), K (13,3%), Na (10,1%), Rb (12,5%) e Zn (1,1%). 

De acordo com os resultados da análise de variância para dados não pareados (one-way 

ANOVA), não há indícios em nível de 95% de confiança de que as concentrações de elementos 

químicos não diferem entre as épocas de coleta. As concentrações de Ca e K são muito similares 

àquelas já determinadas em florestas brasileiras (Moraes et al., 1999; Domingos et al., 2000; 

Haase, 1999), contudo as concentraçòes de Cu, Mn e Na são maiores que aquelas obtidas na Ilha 

do Cardoso (Moraes et al., 1999). 

 

Tabela 4.7.1 Concentrações (mg kg-1) de elementos químicos e incertezas (U%) obtidas nas amostras 
de serrapilheira coletadas em Agosto e Setembro de 2004. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila 
Densa (PECB). 

Ba  Br  Ca  Co  Cu  Fe  K  La  Época 
coleta Amostra Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% 

1 110 200 6.7 2 8580 11 0.27 9 68.2 10 302 8 4220 3 0.53 3 
2 49 50 5.4 2 7740 20 0.18 20 28.8 30 253 10 3170 2 0.46 5 Agosto 

2004 
3 220 200 8.7 3 9140 20 < 0.4  80.9 10 450 7 4120 2 0.82 4 
1 91 30 6.6 2 9140 20 0.37 13 45.0 20 317 11 3950 2 0.63 5 
2 98 30 7.1 3 10550 20 0.41 13 34.5 20 422 10 4500 2 0.53 8 Setembro 

2004 
3 113 20 5.3 3 9140 20 0.34 13 82.3 10 295 11 3220 2 0.37 13 

                  
Mn  Na  Rb  Sc  Sm  Sr  Th  Zn  Época 

coleta Litter Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% Valor U% 
1 380 4 520 2 9.1 40 0.06 11 0.05 20 < 300  < 0.4  70 11 
2 300 2 400 2 12.0 12 0.07 6 0.08 200 179 5 < 0.4  44 10 Agosto 

2004 
3 433 2 530 2 13.4 13 0.11 5 0.07 30 239 7 < 0.4  98 20 
1 535 2 510 2 12.7 20 0.10 7 0.10 200 281 7 < 0.4  280 200 
2 401 3 530 2 13.4 10 0.11 6 0.14 200 267 4 0.35 40 580 200 Setembro 

2004 
3 355 2 400 2 19.0 200 0.07 8 0.12 200 212 4 0.33 30 422 200 
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4.7. Compartimento Epífita  

4.7.1 Seleção de biomonitor 

Aproveitando-se da biodiversidade existente para gerar conhecimentos a serem revertidos 

para a sua própria preservação, a seleção de bromélias nativas da região com capacidade de 

acumulação promove a sustentabilidade da pesquisa científica em unidades de conservação, 

possibilitando seu emprego em estudos de biomonitoração de elementos químicos em 

ecossistemas naturais. A biomonitoração empregando folhas das espécies arbóreas mais 

relevantes resultou em baixo nível de poluição encontrado na Parcela Permanente do PECB, 

embora algumas árvores tenham apresentado concentrações apreciáveis de elementos 

relacionados com a poluição atmosférica, como é o caso de bromo, cobalto e zinco (França et al., 

2004). Desse modo, a presente seção tem como objetivo apresentar os resultados da selecão de 

espécie nativa de epífita com capacidade de acumulação de elementos químicos para 

biomonitoração na Parcela Permanente do PECB. 

As concentrações encontradas nas folhas das epífitas estão na Tabela 4.6.1.1. 

Concentração de K na ordem de 40.000 mg kg-1 foi determinada em folhas da espécie Billbergia 

amoema, enquanto a máxima concentração observada em folhas de espécies arbóreas coletadas 

na área foi 25.000 mg kg-1 (França et al., 2005). Este fato é indicativo de considerável fonte 

atmosférica do elemento para o ecossistema. Contudo, a concentração de K está, em geral, na 

faixa esperada de 5.000 a 34.000 mg kg-1 proposta por Schüürmann & Markert (1998). 
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Tabela 4.6.1.1 Concentrações (mg kg-1) e incertezas dos elementos químicos encontrados em folhas de 
epífitas. AC = Aechmea coelestis, BA = Billbergia amoema, CB = Canistropsis billbergioides, Sp = 
espécie não determinada, NI = Nidularium cf. inocentii, NK = Nidularium krisgreeniae, PT = Phymatidium
cf. tillandsoides, TS = Tillandsia stricta, VC = Vriesea carinata, VE = Vriesea ensiformis, 
VI = Vriesea incurvata, VV = Vriesea vagans. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB).
Esp. N. Ba Br Ca Ce Co Cs Fe Hg 

  Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. 
AC 2 17 ± 4 20,9 ± 1,0 5070 ± 330 0,15 ± 0,05 0,382 ± 0,045 0,177 ± 0,015 97 ± 4 0,022 ± 0,012 
BA 3 17 ± 3 13,6 ± 0,6 5110 ± 300 0,26 ± 0,04 0,099 ± 0,009 0,087 ± 0,009 116 ± 4 0,022 ± 0,016 
CB 5 22 ± 2 16,9 ± 0,8 5930 ± 350 0,35 ± 0,04 0,160 ± 0,010 0,142 ± 0,012 168 ± 5 0,043 ± 0,019 
Sp 1 11 ± 5 29,6 ± 1,3 2080 ± 170 0,10 ± 0,06 0,410 ± 0,027 0,174 ± 0,013 95 ± 3 0,055 ± 0,022 
NI 1 13,1 ± 1,7 12,2 ± 0,6 5210 ± 330 < 0,08 0,017 ± 0,003 0,146 ± 0,011 76 ± 3 0,035 ± 0,015 
NK 2 13 ± 3 20,7 ± 1,0 3610 ± 250 0,12 ± 0,05 0,104 ± 0,009 0,155 ± 0,014 68 ± 2 0,031 ± 0,018 
PT 1 52 ± 5 5,2 ± 0,3 4550 ± 290 0,48 ± 0,08 0,101 ± 0,010 0,477 ± 0,032 196 ± 7 0,073 ± 0,030 
TS 1 15 ± 2 11,8 ± 0,6 3460 ± 220 0,63 ± 0,05 0,081 ± 0,006 0,074 ± 0,007 123 ± 4 < 0,035 
VC 2 8,2 ± 1,7 17,8 ± 0,8 1810 ± 150 0,17 ± 0,06 0,174 ± 0,010 0,182 ± 0,015 177 ± 6 0,049 ± 0,018 
VE 1 14 ± 6 13,8 ± 0,6 2350 ± 160 0,12 ± 0,04 0,157 ± 0,010 0,063 ± 0,006 166 ± 5 0,056 ± 0,020 
VI 2 8 ± 2 10,2 ± 0,5 2730 ± 180 0,08 ± 0,02 0,180 ± 0,010 0,194 ± 0,014 178 ± 5 0,034 ± 0,017 
VV 2 26 ± 3 8,5 ± 0,5 2210 ± 180 0,15 ± 0,03 0,061 ± 0,005 0,089 ± 0,011 171 ± 5 0,051 ± 0,019 

Esp. N. K Na Rb Sc Se Sm Sr Zn 
  Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. Méd.  In. 

AC 2 29550 ± 1080 4880 ± 160 57 ± 3 0,0069 ± 0,0006 0,18 ± 0,06 0,0065 ± 0,0015 103 ± 8 20,6 ± 0,8 
BA 3 23970 ± 820 3290 ± 100 41,8 ± 1,9 0,0093 ± 0,0006 0,08 ± 0,03 0,0068 ± 0,0012 133 ± 8 13,7 ± 0,5 
CB 5 25150 ± 830 6020 ± 220 38,1 ± 1,8 0,0133 ± 0,0007 0,19 ± 0,05 0,0071 ± 0,0017 114 ± 7 29,7 ± 1,0 
Sp 1 25840 ± 720 4350 ± 150 58 ± 3 0,0029 ± 0,0003 0,14 ± 0,03 < 0,003 33 ± 3 19,7 ± 0,7 
NI 1 27270 ± 870 2920 ± 105 63 ± 3 0,0026 ± 0,0003 0,21 ± 0,08 0,005 ± 0,002 166 ± 10 22,4 ± 0,7 
NK 2 29370 ± 1000 4960 ± 160 65 ± 3 0,0037 ± 0,0003 < 0,107 < 0,003 82 ± 7 20,3 ± 0,8 
PT 1 21140 ± 850 770 ± 26 76 ± 4 0,0528 ± 0,0026 0,37 ± 0,09 0,021 ± 0,002 81 ± 8 23,3 ± 0,7 
TS 1 10870 ± 610 4820 ± 160 18,1 ± 0,8 0,0234 ± 0,0011 0,25 ± 0,08 0,0172 ± 0,0015 58 ± 4 17,7 ± 0,6 
VC 2 14580 ± 500 4380 ± 150 30,2 ± 1,4 0,0070 ± 0,0006 0,13 ± 0,03 0,0045 ± 0,0009 43 ± 8 29,3 ± 1,0 
VE 1 14770 ± 470 3330 ± 100 26,9 ± 1,2 0,0050 ± 0,0004 0,08 ± 0,02 0,019 ± 0,002 62 ± 6 22,4 ± 0,9 
VI 2 11580 ± 450 3250 ± 100 25,4 ± 1,2 0,0046 ± 0,0004 0,15 ± 0,04 0,0028 ± 0,0008 61 ± 7 28,3 ± 0,9 
VV 2 7740 ± 370 4210 ± 130 14,3 ± 0,7 0,0094 ± 0,0006 0,17 ± 0,05 0,0058 ± 0,0008 69 ± 4 14,6 ± 0,6 

Esp.= espécies 
N= número de elementos 

 

As espécies Aechmea coelestis, Nidularium cf. inocentii, Nidularium krisgreeniae e Vriesea 

carinata apresentaram altas concentrações de Br, enquanto concentração elevada de Na foi 

detectada nas espécies Canistropsis billbergioides e Vriesea vagans. As altas concentrações de 

Br e Na podem ser explicadas pela influência marinha (França et al., 2004), pois a parcela 

permanente está na vertente atlântica da Serra do Paranapiacaba, e há a predominância de 

ventos oceânicos. Verifica-se concentração acima de 40 mg kg-1 do elemento Zn na espécie 

Canistropsis billbergioides, podendo destacar poluição atmosférica já que o elemento, na maioria 

das vezes, possui origem antrópica (Wedepohl, 1970). Elementos químicos de importância 
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ambiental como Ba, Hg e Se também foram encontrados nas folhas de Canistropsis billbergioides, 

assim como nas folhas das espécies arbóreas da parcela (Ferrari et al. 2003). 

A espécie Canistropsis billbergioides apresentou o maior índice de acumulação de 

elementos químicos em suas folhas (Figura 4.6.1.1). Após refinamento, pela simulação de 10000 

amostras “bootstrap” (Figura 4.6.1.2), a espécie Billbergia amoema também apresentou elevado 

índice de acumulação. Este tipo de procedimento estatístico pode ser aplicado somente para 

espécies com mais de dois indivíduos analisados. Embora Bilbergia amoema seja uma espécie de 

bromélia tipo tanque (reservatório de água), não foi encontrada relação entre essa característica e 

a acumulação de elementos químicos nas demais espécies tanque (por exemplo, Nidularium sp. e 

Aechmea sp.). Escolheu-se Canistropsis billbergioides devido à sua abundância e facilidade na 

coleta da espécie no sub bosque da floresta. 

 

 

Figura 4.6.1.1 Comparação dos índices de acumulação de elementos 
químicos nas bromélias avaliadas. Parcela Permanente de 
Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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Figura 4.6.1.2 Índices de acumulação e seus respectivos intervalos de 
confiança (95%) estimados pelo método Bootstrap (iterações 
= 10000). Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa 
(PECB). 

 

Por ser freqüentemente utilizada em estudos de biomonitoração, a espécie Tillandsia 

usneoides foi comparada à espécie selecionada Canistropsis billbergioides (Tabela 4.6.1.2). Os 

resultados de Tillandsia usneoides referentes ao indivíduo controle cultivado em casa de 

vegetação do Instituto de Botânica/SMA de São Paulo, ou seja, material desprovido de qualquer 

tipo de contaminação (Figueiredo et al., 2004), mostraram concentrações similares a Canistropsis 

billbergioides. Os resultados de Sc indicam que Tillandsia usneoides não foi lavada, uma vez que 

este elemento químico é considerado traçador de terra contaminante em plantas (Wyttenbach & 

Tobler, 1998). A presença de terra pode contribuir para o aumento na concentração de alguns 

elementos. Baseando-se no fato da acumulação de elementos químicos ser fator fundamental 

para a elegibilidade de um organismo biomonitor, Canistropsis billbergioides pode potencialmente 

ser utilizada como organismo biomonitor na parcela permanente do PECB, produzindo resultados 

comparáveis a Tillandsia usneoides. 
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Tabela 4.6.1.2 Comparação entre as concentrações (mg kg -1) 
das espécies de bromélias Canistropsis billbergioides e 
Tillandsia usneoides. Parcela Permanente de Floresta 
Ombrófila Densa (PECB). 

Tillandsia  usneoides 
 Canistropsis 

 billbergioides Figueiredo 
(2004) 

Figueiredo 
(2001) 

Calasans 
(1997) 

 Méd.  Inc. Controle Congonhas Rio de Janeiro 
Ba 22 ± 2 16 49 - 
Br 16,9 ± 0,8 10,1 6,43 - 
Ca 5930 ± 350 3303 - - 
Ce 0,35 ± 0,04 1,4 5,1 - 
Co 0,16 ± 0,01 0,61 1,1 - 
Fe 168 ± 5 650 2536 - 
Hg 0,043 ± 0,019 - - 2,1 
K 25150 ± 830 5850 4713 - 

Na 6020 ± 220 421 601 - 
Rb 38,1 ± 1,8 37 89 - 
Sc 0,0133 ± 0,0007 0,13 0,18 - 
Se 0,19 ± 0,05 0,25 - - 
Sm 0,007 ± 0,002 0,083 0,26 - 
Zn 30 ± 1 41 73 - 

Méd. = Média; Inc. = Incerteza 

4.7.2 Biomonitoração 

Resultados demonstram que Canistropsis billbergioides pode ser empregada como 

organismo biomonitor (Elias, 2005). Assim, o presente trabalho tem como objetivo determinar a 

composição química de Canistropsis billbergioides empregando-se análise por ativação neutrônica 

instrumental (INAA), a fim de avaliar as fontes atmosféricas de elementos químicos para a Mata 

Atlântica. Folhas de 23 indivíduos de bromélias da espécie Canistropsis billbergioides (Figura 

4.6.2.1) foram coletadas no entorno da parcela nas seguintes posições: Saída (n = 3), A00 (n = 1), 

A01 (n = 2), A03 (n = 2), A04 (n = 2), A05 (n = 1), A06 (n = 2), A08 (n = 1), A11 (n = 1), A12 (n = 

1), B00 (n = 1), C00 (n = 1), D00 (n = 1), E00(n = 3) e F00 (n = 1). 

As concentrações químicas médias nas folhas estão na Tabela 4.6.2.1. Concentração de K 

na ordem de 45000 mg kg-1 foi determinada nas folhas. Este elemento é indicativo de considerável 

fonte atmosférica para o ecossistema. Verifica-se concentração acima de 50 mg kg-1 do elemento 

Zn, o que pode destacar poluição atmosférica já que o elemento, na maioria das vezes, tem 

origem antrópica (Wedepohl, 1970). O elemento químico Ba, de importância ambiental, também 

foi encontrado nas folhas de Canistropsis billbergioides, assim como nas folhas das espécies 

arbóreas da parcela (França et al., 2005). 
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Figura 4.6.2.1 Espécie nativa selecionada (Elias et al., 
2005) para estudos de biomonitoração de 
elementos químicos na Floresta Ombrófila 
Densa Sub-Montana (Mata Atlântica) do 
PECB. 

 

Tabela 4.6.2.1 Concentrações dos elementos químicos (mg kg-1) encontrados nas 
folhas de todos os indivíduos de bromélias. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila 
Densa (PECB). 

Estatística 
descritiva Ba Br Ca Co Cs Fe K Na Rb Sc Sr Zn 

Mediana 15 14 4220 0,101 0,09 120 26000 5440 38 0,0079 105 27 
Média 16 15 4840 0,103 0,11 131 25800 5360 43 0,0089 106 30 

Desvio padrão 7,7 5,5 1730 0,039 0,08 49 6840 1300 17 0,0035 44 9 
Min 8,2 8,3 2540 0,049 0,03 67 15200 3260 20 0,0027 44 15 
Max 35 29 7790 0,205 0,37 281 45100 9030 78 0,0158 213 56 
 

Os resultados da análise fatorial (método verossimilhança) estão na Tabela 4.6.2.2, sendo 

que cinco fatores foram suficientes para explicar as concentrações dos elementos químicos nas 

folhas. O fator 1 aponta para fonte comum de Ba, Ca e Sr, enquanto no fator 2, Co, Fe e Sc foram 

indicativos da presença de terra na superfície das folhas. K e Rb foram separados em um único 

fator (fator 3). Além disso, Cs e Zn correlacionados com o fator 4 mostram provável impacto de 

poluição atmosférica na região. Demonstra-se ainda possível influência marinha no fator 5, pois Br 

e Na estão correlacionados. 
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Tabela 4.6.2.2 Cargas fatoriais rotacionadas (varimax) obtidas pela análise 
fatorial (método verossimilhança). Parcela Permanente de Floresta Ombrófila 
Densa (PECB). 
Fator Ba Br Ca Co Cs Fe K Na Rb Sc Sr Zn 

1 0,91 0,47 0,90 -0,11 -0,57 0,00 0,20 0,03 -0,20 0,11 0,91 0,23 
2 0,14 0,12 -0,03 0,81 0,16 0,88 -0,08 0,34 -0,09 0,92 -0,05 0,14 
3 0,04 0,14 -0,12 -0,44 0,02 0,01 0,87 -0,73 0,95 -0,09 0,02 -0,14 
4 -0,09 0,16 0,13 -0,02 0,75 0,16 -0,12 0,14 0,03 0,10 -0,03 0,91 
5 0,05 0,79 0,10 0,10 -0,02 0,01 0,34 0,45 0,02 0,06 0,27 0,15 

 

Após agrupamento de acordo com o local de coleta (Figura 4.6.2.2), verificou-se relação 

dos pontos mais altos do entorno noroeste e nordeste com alguns fatores, destacando o fator 4 

que está relacionado com a  poluição atmosférica e o fator 5 que envolve influência marinha. No 

caso do fator 4, a saída é o ponto que apresenta mais elementos químicos relacionados com 

poluição atmosférica, podendo explicar contaminação por combustíveis fósseis pela transitação de 

veículos. Em relação ao fator 5, o entorno nordeste apresenta concentrações de Br e Na mais 

altas, por estar mais próximo ao mar. 
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Figura 4.6.2.2. Valores médios dos fatores com relação à proximidade das sub-parcelas dos 
entornos noroeste e nordeste. Barras de erro representam o desvio padrão para pontos 
com mais de uma amostra. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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4.8 Ciclagem de elementos químicos 
O estudo de ciclagem de elementos químicos é bastante complexo e, na maioria das vezes, 

torna-se necessário a retirada completa dos organismos do ecossistema (Golley et al, 1978) para 

a realização das análises e determinação dos estoques de elementos químicos nos 

compartimentos. Por se tratar de pesquisa em parcelas permanentes, optou-se pela simplificação 

a partir da determinação de elementos químicos nos compartimentos folha, solo, serrapilheira e 

epífitas considerando-se as espécies vegetais mais representativas para o cálculo de fatores de 

transferência entre esses compartimentos, indicativo do fluxo de elementos entre os 

compartimentos. 

4.8.1 Fatores de transferência solo-folha 

As razões entre as concentrações totais determinadas no solo 0-10 cm e aquelas 

determinadas nas folhas foram utilizadas para estimar os fatores de transferência solo-folha. Para 

facilitar a interpretação, os fatores de transferência foram agrupados para as espécies coletadas 

em março de 2003 (Tabela 4.8.1.1). A análise estatística foi realizada a partir das diferenças entre 

os fatores de transferência de Br, Co, K, Na, Sr e Zn (os mais representativos elementos na matriz 

de covariâncias) para as espécies, com exceção de Gomidesia spectabilis e Marlierea tomentosa 

devido à insuficiência amostral (grau de liberdade < 2). Detalhamento da análise estatística dos 

valores de transferência usando inferência bayesiana pode ser encontrado em França et al. 

(2006). 

De acordo com a Tabela 4.8.1.1, os fatores de transferência foram altamente variáveis 

devido ao alto desvio-padrão observado, embora a variabilidade dos resultados sejam similares 

àqueles obtidos para pastagem (Vera Tome et al., 2003). Dependendo da espécie, os fatores de 

transferência foram próximos a 1 para os elementos nutrients Ca, Co, K, Na e Zn, e os elementos 

traços Br, Rb e Sr (Tabela 4.8.1.1). Esse fenômeno aponta para uma grande capacidade de cada 

planta em acumular alguns elementos químicos nas folhas.  
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Tabela 4.8.1.1 Fatores de transferência de elementos químicos para algumas espécies estudadas. 
CV = coeficiente de variação.  BA = Bathysa australis, CI = Chrysophyllum innornatum, EC = 
Eugenia cuprea, EE = Euterpe edulis, GF = Gomidesia flagellaris, GG = Garcinia gardneriana, GO 
= Guapira opposita, HA = Hyeronima alchorneoides, TG = Tetrastylidium grandifolium, VB = Virola 
bicuhyba. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 

Sp N   Br Ca Co Cs Fe* K Na Rb Sc* Sr Zn 
BA (n=12) Média 0.15 0.63 0.04 0.042 6.08 0.65 0.49 0.61 6.92 0.38 1.04 
  Min 0.06 0.43 0.01 0.024 2.27 0.29 0.12 0.26 1.80 0.20 0.75 
  Max 0.38 0.83 0.14 0.079 15.8 1.64 2.91 2.03 24.2 0.97 1.59 
    CV 27 32 112 42 87 68 152 79 126 56 29 
CI (n=8) Média 1.14 0.50 0.02 0.027 4.38 0.28 0.09 0.20 3.55 0.59 0.27 
  Min 0.50 0.28 0.01 0.016 2.429 0.16 0.02 0.11 1.86 0.31 0.19 
  Max 3.27 0.90 0.07 0.066 9.396 0.38 1.77 0.34 10.3 1.05 0.48 
    CV 90 52 126 69 62 30 652 46 78 46 35 
EC (n=10) Média 1.18 0.71 0.05 0.022 6.33 0.20 0.26 0.16 8.73 0.63 0.58 
  Min 0.80 0.63 0.02 0.010 4.53 0.10 0.09 0.08 5.53 0.40 0.36 
  Max 1.81 0.86 0.27 0.036 10.2 0.39 1.13 0.32 12.3 1.11 0.82 
    CV 32 18 162 38 28 42 136 42 24 41 28 
EE (n=14) Média 0.24 0.29 0.013 0.058 4.59 0.31 0.42 0.33 4.28 0.08 1.17 
  Min 0.14 0.22 0.004 0.026 2.03 0.16 0.06 0.14 1.37 0.03 0.75 
  Max 0.40 0.46 0.50 0.113 11.2 0.80 2.50 0.88 12.8 0.13 1.64 
    CV 34 46 966 46 51 56 167 65 68 39 27 
GF (n=13) Média 0.59 - 0.07 0.045 4.27 0.30 0.54 0.25 4.80 0.41 0.36 
  Min 0.42  0.03 0.017 2.24 0.13 0.30 0.13 2.26 0.20 0.16 
  Max 0.90  0.10 0.090 8.66 0.63 1.77 0.50 9.80 0.65 0.68 
    CV 26 - 34 44 36 45 76 41 38 34 36 
GG (n=10) Média 0.23 0.62 0.86 0.027 2.47 0.33 0.92 0.24 2.43 0.73 1.70 
  Min 0.14 0.60 0.45 0.016 1.51 0.18 0.10 0.12 1.57 0.18 1.16 
  Max 0.42 0.64 2.56 0.042 11.2 0.78 2.83 0.50 4.15 1.92 3.60 
    CV 37 5 75 28 32 64 122 50 38 83 42 
GO (n=10) Média 1.02 - 0.046 0.046 3.62 0.83 4.52 0.75 3.93 0.94 0.81 
  Min 48  51 34 25 27 15 27 37 31 48 
  Max 0.40  0.03 0.027 2.12 0.55 3.60 0.50 1.58 0.50 0.47 
    CV 2.20   0.86 0.084 5.36 1.28 5.73 1.12 6.69 1.49 1.89 
GS (n=3) Média 0.68 - 0.076 0.051 3.99 0.30 0.95 0.29 4.08 0.34 0.32 
  Min 0.51  0.06 0.037 3.18 0.21 0.49 0.20 3.03 0.23 0.24 
  Max 1.17  0.11 0.060 4.85 0.44 2.53 0.39 5.10 0.59 0.50 
    CV 55 - 34 25 21 39 118 33 26 57 45 
HA (n=14) Média 0.27 0.94 0.21 0.024 2.47 0.56 0.32 0.44 1.35 0.36 0.60 
  Min 0.17 0.77 0.06 0.009 0.93 0.29 0.08 0.16 0.27 0.16 0.18 
  Max 0.70 1.14 33.7 0.053 5.10 2.09 1.44 1.15 3.68 0.96 1.19 
    CV 50 29 4260 45 47 96 129 61 61 68 48 
MT (n=3) Média 0.35 - 0.15 0.040 4.06 0.32 0.41 0.28 4.65 0.24 0.31 
  Min 0.25  0.11 0.034 3.13 0.25 0.29 0.22 3.20 0.19 0.29 
  Max 0.49  0.19 0.113 4.83 0.36 0.61 0.33 6.20 0.28 0.34 
    CV 33   27 24 22 19 41 22 33 19 11 
TG (n=10) Média 0.84 - 0.015 0.038 4.55 0.48 1.48 0.32 5.12 0.34 0.60 
  Min 0.52  0.003 0.024 2.72 0.32 0.41 0.21 2.29 0.14 0.30 
  Max 1.15  0.04 0.086 7.75 1.06 5.17 0.43 10.8 0.69 0.87 
    CV 30   73 49 38 45 92 23 51 54 34 
VB (n=10) Média 0.09 - 0.074 0.023 2.85 0.75 0.41 0.57 1.89 0.49 0.83 
  Min 0.05  0.013 0.011 1.78 0.30 0.08 0.33 0.60 0.23 0.47 
  Max 0.30  13.4 0.051 5.27 1.60 2.63 0.94 5.66 1.02 1.34 
    CV 92   5745 59 41 75 208 41 103 64 38 

* valores multiplicados por um fator de 1000 
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Césio mostrou um fator de transferência médio de 0,04 ± 0,02, que é muito superior aos 

fatores obtidos para acículas coletadas em local com solo de concentração similar de Cs 

(Wittenbach et al., 1995). A palmeira Euterpe edulis apresentou um fator consistente para Zn de 

1,2 (DP = 27%; n = 14). Os altos fatores de transferência para Br podem ser indicative de 

influência oceânica já que as espécies com altos fatores desse elemento (Chrysophyllum 

innornatum, Eugenia cuprea, Guapira opposita, Gomidesia spectabilis and Tetrastylidium 

grandifolium) também apresentaram altos valores para Na (Markert, 1993). Com um fator de 

transferência de 4,52 (STD = 15%, n=10), Guapira opposita é acumuladora de Na. 

As espécies estudadas apresentaram similares fatores de transferência combinados (Figura 

4.8.1.1) com exceção de Euterpe edulis (Br-Zn), Garcinia gardneriana (Co-K), Gomidesia 

flagellaris (Br-Co), Guapira opposita (Br-Na; Co-Na) e Tetrastylidium grandfolium (Co-Na). Desse 

modo, a transferência de elementos químicos do solo para as folhas pode ser considerada 

proporcional para esse trecho da Mata Atlântica. Além disso, há um comportamento diferenciado 

das espécies de acordo com a posição relativa no dossel da floresta (espécies do sub-bosque e 

dominantes), cuja discriminação ocorreu pelos seguintes fatores de transferência combinados 

(Figura 4.8.1.1). De fato, as condições ambientais são bastante desfavoráveis para a realização 

de fotossíntese para as espécies de sub-bosque. Elementos não essenciais como Br e Na podem 

substituir funcionalmente elementos essenciais (Subbarao et al., 2003), o que pode explicar seus 

altos valores de fatores de transferência. Cabe ressaltar que a contribuição atmosférica é elevada 

para esses elementos, aumentando, assim, a absorção foliar. 
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Figura 4.8.1.1 Fatores médios de transferência combinados (tf) e seus respectivos intervalos de densidades (95%) para as espécies 
arbóreas. BA = Bathysa australis, CI = Chrysophyllum innornatum, EC = Eugenia cuprea, EE = Euterpe edulis, GG = Garcinia gardneriana, 
GF = Gomidesia flagellaris, GO = Guapira opposita, HA = Hyeronima alchorneoides, TG = Tetrastylidium grandifolium, VB = Virola 
bicuhyba. (I) e (III) mostram as espécies separadas de acordo com o hábita (espécies de sub-bosque e dominantes) relativo à posição no 
dossel, enquanto (II) indica uma leve diferenciação. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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4.8.2 Fatores de transferência folha-serrapilheira 

Como parte da ciclagem, elementos químicos são continuamente reciclados entre os 

compartimentos folha e serrapilheira, constituindo no maior fluxo de elementos nos ecossistemas 

(Haase, 1999). Os fatores de transferência folha-serrapilheira calculados mostram a característica 

de resgate de elementos antes da senescência das folhas devido aos baixos valores dos fatores. 

Como não foi possível individualizar as amostras de serrapilheira, inferências precisas não 

podem ser realizadas sobre o ciclo bioquímico de cada espécie. Contudo, de maneira geral, Br, K, 

Na e Rb são resgastados das folhas antes de sua senescência (Figura 4.8.2.1). Aparentemente, 

Na é um importante elemento para o ecossistema estudado, embora não seja considerado 

elemento essencial para plantas (Schüürman & Markert, 1998). Os baixos fatores de transferência 

serrapilheira-folha confirmam sua translocação, além de sua acumulação nas folhas de Guapira 

opposita, Eugenia melanogyna e Tetrastylidium grandifolium de acordo com os fatores de 

transferência folha-solo encontrados (Tabela 4.8.1.1).  
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Figura 4.8.2.1 Fatores médios de transferência (tf) serrapilheira-folha para todas as 
espécies estudadas. Barras de erro referentes às incertezas combinadas. 
AS = Alsophilla sternbergii, BA = Bathysa australis, CA = Calycorectes 
australis, CV = Chrysophyllum viride, EC = Eugenia cuprea, EE = Euterpe 
edulis, EMII = Eugenia mosenii, EMNA = Eugenia melanogyna, EP = 
Endicleria paniculata, GF = Gomidesia flagellaris, GG = Garcinia 
gardneriana, GO = Guapira opposita, HA = Hyeronima alchorneoides, MS 
= Marlierea suaveolens, MT = Marlierea tomentosa, NG = Neomitranthes 
glomerata, RJ = Rudgea jasminoides, TG = Tetrastylidium grandifolium, 
VB = Virola bicuhyba. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila Densa 
(PECB). 
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4.8.3 Apontamentos gerais 

A investigação química de espécies vegetais da Mata Atlântica permitiu avaliar as 

concentrações de diversos elementos químicos nas folhas das espécies arbóreas mais 

abundantes, solos, serrapilheira e epífitas da parcela permanente do Parque Estadual Carlos 

Botelho (PECB), colaborando para o entendimento de processos envolvidos na ciclagem de 

elementos químicos. Este conhecimento mostra-se importante para a conservação de 

ecossistemas fragilizados como a Mata Atlântica (Myers et al., 2000). 

As quantidades medianas dos elementos químicos mais representativos determinados nos 

diversos compartimentos podem ser visualizadas nas Figuras 4.8.3.1 e 4.8.3.2, assim como as 

concentrações máximas observadas (linha sem pontos). Embora não tenha sido determinado nos 

solos, selênio é um elemento bastante interessante por ser detectado em folhas das árvores. O 

limiar entre toxicidade e essencialidade é extremamente estreito, tornando-o elemento de grande 

importância ambiental. 
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Figura 4.8.2.1 Concentrações medianas (mg kg-1) de elementos químicos determinados nos compartimentos vegetais e geológicos. Parcela Permanente de 
Floresta Ombrófila Densa (PECB). 
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Figura 4.8.2.2 Concentrações medianas (mg kg-1) de elementos químicos determinados nos 
compartimentos vegetais e geológicos. Parcela Permanente de Floresta Ombrófila 
Densa (PECB). 

 

A divergência encontrada entre os máximos e as concentrações medianas nos 

compartimentos pode ser explicada pela presença de espécies bioacumuladoras, entretanto, em 

determinados casos, nota-se a presença de indivíduos hiperacumuladores, cuja concentração é 

cerca de 10 a 1000 vezes maior que os indivíduos da mesma espécie (Markert, 1991). Também é 

claramente observada a depleção nas concentrações de Br, K e Na na serrapilheira devido à 

translocação. 

A análise das folhas de epífitas indica concentrações elevadas de K, Na e Se com relação 

aos resultados das folhas das árvores, o que permite comprovar a grande contribuição 

atmosférica desse elementos para o ecossistema. Esse fato é preocupante em termos da 

manutenção do ecossistema, uma vez que o Parque Estadual Carlos Botelho está situado 

próximos a centros industriais. Interessante ressaltar que a máxima quantidade de Zn encontrada 
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nas folhas de epífitas atingiu cerca de 60 mg kg-1, muito próximo aos valores máximos 

determinados nas folhas das árvores. Desse modo, é possível afirmar que a contribuição 

atmosférica de Zn também é elevada. 

Considerando a vegetação restante de Mata Atlântica no Estado de São Paulo de 

aproximadamente 6% e a estimativa anual de produção de folhas para serrapilheira na Mata 

Atlântica de 4,4 + 0,3 toneladas por hectare (Moraes et al., 1999), comprova-se a importância da 

floresta para a estocagem dos elementos químicos nos compartimentos biológicos (total estimado 

para os elementos químicos avaliados: 145,2 kg por hectare). Por outro lado, a devastação desse 

ecossistema tem disponibilizado quantidades apreciáveis de elementos químicos para 

agrossistemas, cuja capacidade de manutenção dessas concentrações nos novos 

compartimentos biológicos é bastante limitada. 

O banco de dados de concentrações de elementos químicos determinados nos 

compartimentos a ser disponibilizado on-line será importante para a comunidade científica de 

modo a auxiliar grandemente o estabelecimento de padrões de referência ambientais de 

qualidade quanto à distribuição e impacto dos elementos químicos no Estado de São Paulo, um 

dos principais objetivos do Programa Biota/FAPESP.  
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Nesse tema, vários experimentos estão sendo desenvolvidos, sendo que nesses 

experimentos pretende-se caracterizar as comunidades bacterianas em solos sob os quatro 

principais tipos florestais do Estado de São Paulo, com a premissa que as interações entre a 

comunidade microbiana, o solo e vegetação podem apresentar especificidades muito fortes, que 

podem atuar na particularização dos microsítios de regeneração. Essa premissa será mais ou 

menos enfatizada no projeto, conforme foram se acumulando os resultados da correlação entre a 

ocorrência de grupos taxonômicos bacterianos específicos com a ocorrência de grupos 

taxonômicos vegetais, e características físicas e químicas do solo.  

Alguns desses experimentos já foram inclusive transformados e enviados para publicação. 

Apresentamos a seguir um dos trabalhos enviados para publicação na Science (ainda em análise) 

pelo ineditismo do tema. 

 

5.1. Bacterial diversity on leaf surfaces of the Brazilian Atlantic Forest  
Leaf surfaces present a highly selective environment in which unique microbial communities 

develop by recruitment of different bacteria and fungi that are specifically adapted for growth on the 

phyllosphere. Previous research has examined bacterial communities that are associated with the 

leaves of agronomic plants, but virtually nothing is known yet about the diversity of bacteria in the 

tree leaf canopies of tropical forests. Here, we compared the bacterial community species 

compositions from the leaf surfaces of nine tree species in an ecological preserve within the 

Brazilian Atlantic forest. Analysis of 427 16S rDNA partial sequences from a subset of the trees 

revealed that approximately 97% of the bacteria that occurred on the leaf surfaces were probably 

new species that have not been previously described, and that the phyllosphere of any one tree 

species carried approximately 160 to 350 bacterial species in communities that were unique to that 

tree species. Approximately 52, 4.7, 4.0 and 0.2% of the bacteria could be classified within known 

genera of Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes and Actinobacteria, respectively, but were 

dissimilar to known bacterial species. Another 2% of the bacteria were dissimilar to known bacteria 

at the phylum level and thus might represent one or more new phyla of Bacteria. Our results 
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suggests that there is enormous bacterial genetic diversity within the canopies of tropical forests 

and that sampling based on collections from individual tree species may provide a strategy for 

assessing the extent of this biodiversity through systematic surveys of the Atlantic forest and other 

forest ecosystems. 

 Plant surfaces in natural and agricultural ecosystems are colonized by a variety of epiphytic 

microorganisms that so far have only been cursorily examined in relation to their diversity, ecology, 

and genetics. Among the various surfaces presented by plants, leaf surfaces, also known as 

phyllosphere, represent one of the most common habitats for terrestrial microorganisms. Bacterial 

cells are found at an average density of 106-107 cells cm-2 on plants from temperate regions 

(Lindow and Brandl, 2003), and may be even higher on tropical plants where dense canopies with 

moist shaded environment are conducive for bacterial growth. Considering that the estimated total 

leaf area of terrestrial plants is approximately 6.4 x 108 km2 (Morris and Kinkel, 2002), the number 

of bacterial cells in leaf surfaces globally has been estimated to be as high as 1026 cells. Due to 

the harsh conditions and highly competitive environment on plant leaves, bacteria that live in the 

phyllosphere almost certainly have evolved specific adaptations for growth in this environment.  

One of the major selection factors for growth on leaf surfaces is the ability to degrade or 

tolerate the various chemical substances that are emitted from plant leaf tissues and that are 

transformed into other substance by other microorganisms within the phyllosphere microbial 

community. Selectivity of the phyllosphere for different species of microorganisms is likely based 

on differences in the composition of volatile chemicals and cell exudates and lysates that are 

produced by different plant species. This includes many thousands of plant secondary metabolites, 

such as monoterpenes that serve as signal factors and defense compounds, as well as chemical 

attractants and deterrents for insects and pathogens. So far, there has been very little study of the 

specific interactions between plant host and phyllosphere microorganisms. However, the ability of 

certain bacteria to control plant leaf diseases suggests that plants have undergone selection for 

various species of phyllosphere bacteria that contribute to the biocontrol of plant pests and 

diseases, and that may alter chemical signaling within plant communities. In this manner, epiphytic 

bacteria may also represent a new source of antibiotics, enzymes and secondary metabolites that 

could be of value to agriculture, industrial microbiology, and pharmaceutical science. 

Prior surveys of plant leaf surfaces have relied mainly on descriptions of bacteria from the 

phyllospheres of agricultural crops that can be cultured on agar media. Using various types of 

growth media, 85 species of microorganisms from 37 genera have been reported in the 

phyllospheres of rye, olive, sugar beet and wheat (Ercolani, 1991; Hirano and Upper, 2000; Legard 

et al., 1994; Thompson et al., 1993). While this is an impressive number of species, recent studies 

using molecular methods have revealed that the actual microbial species diversity in the 

phyllosphere of agricultural plants is likely to be much greater than this, and further suggest that 

the culturable bacteria may not comprise the predominant species that occur on leaf surfaces 

(Yang et al., 2001). Comparisons of the bacterial species compositions of microbial communities 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IX   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

165

for different plant species further show that different plant species carry unique communities that 

are similar for separate individuals of the same plant species. The discovery of high bacterial 

diversity for different agronomic plants has prompted many questions about the true extent of 

microbial diversity that may be associated with the phyllospheres of cultivated plants and trees in 

natural ecosystems around the world. Given the global transport of bacteria in dust (Griffin et al., 

2002), it is possible that there is a relatively small set of bacterial species that have become 

adapted for growth on leaf surfaces. On the other hand, if each plant species selects for its own 

microbial community, the microbial species diversity that is associated with all of the different plant 

species on earth may be enormous.  

Considering the current rate of extinction of plant species, it is of great importance to begin 

surveys of phyllosphere microorganisms that are associated with endangered biomes. Many 

tropical forests and biodiversity hotspots contain endemic plant and tree species that are preserved 

only in a few remnant areas. The Atlantic Forest of Brazil is one such area that has been reduced 

to approximately 2% of its original size over the past centuries. The Atlantic Forest is considered to 

be the oldest undisturbed forest on the planet, containing 20,000 plant species of which 

approximately half are endemic (Tobarelli et al., 2003). The research reported here was initiated as 

part of an ongoing BIOTA project, which was established to examine the plant community structure 

and biodiversity of permanent parcels in remnant areas of the Atlantic Forest from the wet littoral 

area along the eastern coast of Brazil to the dry semideciduous inland forest. The experimental site 

that was selected for this bacterial survey represents one particular inland ecotone within the 

Atlantic Forest. This type of inland forest is especially rare as most of this area has been converted 

to agriculture. The semideciduous forest preserve that we studied, Estação Ecológica dos 

Caetetus, is located 200 kilometers inland at an average altitude of 650 meters near the city of 

Gália in the state of São Paulo. The preserve consists of approximately 2179 hectares of land that 

was originally set aside a hundred years ago as a hunting area, and was later established as an 

ecological preserve in 1984. The 10 hectares permanent parcel in which the studied was 

conducted contains 118 different tree species in 85 genera and 45 families, and has been well 

described in relation to its climate and biogeography 

(http://www.lerf.esalq.usp.br/parcelas/caetetus.html).  

5.1.1.Comparisons of Phyllosphere Community Similarities 

The first approach that we used to survey the phyllosphere bacterial communities was to 

compare the species compositions of nine different tree species (Table 1) using a low resolution 

DNA fingerprinting method referred to as PCR-DGGE, through which amplified fragments of the V3 

region of the bacterial 16S rDNA were separated by electrophoresis in a denaturing gradient 

poliacrylamide gel. This generates a distinctive fingerprint that can be used to compare the 

similarities of different communities, but does not provide information on the identities of the 

bacterial species within the communities. After carrying out the low resolution comparison of 
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bacterial community similarities for three replicate trees of nine species, we then estimated the 

bacterial diversity in the phyllosphere for a subset of three tree species by cloning and sequencing 

the V1-V3 region of the bacterial 16S rDNA from each tree species. These data were used to 

compare the genetic diversity in the phyllosphere of the sampled trees and to generate diversity 

indices for different phyllosphere communities. The sequence data were also used to determine 

the predominant taxonomic groups that were present on the leaf surfaces and to compare the 

bacterial species composition in the phyllospheres. 

As shown in Figure 1, the similarities in 16S rDNA band patterns for the bacterial 

communities from different tree species were all distinct from each other. Communities from 

replicates for different individuals of the same tree species showed some expected variation, but 

overall were highly similar to each other. The similarities between the leaf bacterial communities 

within and between species were further measured statistically by cluster analysis and discriminant 

analysis. Cluster analysis describes the similarities in the 16S rDNA band patterns as a percent 

value. As shown in Figure 2, bacterial communities associated with different tree species within the 

same genus were not necessarily more closely related than those from trees in different genera or 

families. However, there were similarities between some tree species which suggests that there 

may be some overlap in the bacterial species that comprise the communities that are associated 

with these trees. Results of the discriminant analysis confirmed that the banding patterns 

representing the bacterial communities from replicate trees could be segregated into groups 

according to tree species (Supplementary Information Table 1). For the nine different tree species 

that were analyzed by DGGE, the group segregation was 100% correct in discrimination of 

communities for each tree species. These data show that although there is some variation between 

the bacterial communities of replicate trees, the differences within species are minor as compared 

to those that occur between tree species. 

5.1.2. Species Diversity of Phyllosphere Bacterial Communities 

To identify the bacterial species that were present in the phyllosphere of three tree species 

earlier compared by PCR-DGGE, a total of 109, 153 and 166 clones of the V1-V3 region of the 

16S rDNA from bacterial communities of the phyllosphere of Trichillia catigua, Trichillia clausenii 

and Campomanesia  xanthocarpa were analyzed. Comparison of homologous and heterologous 

coverage curves using the program LIBSHUFF (Singleton et al., 2001), which uses the 

approximation form of the Cramér-von Mises statistics to compare homologous and heterologous 

coverage curves, indicated that the clone libraries from the three bacterial phyllosphere 

communities were significantly different from each other (P = 0.001; Supplementary Information 

Figure 1). For all of the clone libraries, the sample size (number of clones sequenced) was 

sufficient to recover the most abundant deep phylogenetic groups. For evolutionary distances (D) 

higher than 0.20 (cut-off value for group sequences at the phylum level), the homologous 

coverages were greater than 96% (Supplementary Information Figure 1). 
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Phylogenetic diversity was determined based on lineage-per-time plots, using the program 

Dotur (Schloss and Handelsman, 2005) to calculate the number of lineages (Operational 

Taxonomic Units, OTUs) at different evolutionary distances (Supplementary Information Figure 2). 

These data indicated that phylogenetic diversity of the bacterial community on the phyllosphere of 

T. catigua was, in general, lower than on the phyllosphere of T. clausenii and C. xanthocarpa at all 

evolutionary distances. The data also indicated higher numbers of closely related bacterial 

phylotypes in all phyllosphere communities, which decreased exponentially with increasing 

evolutionary distances. The plots for all communities were similar to the theoretical prediction of 

diversification based on the constant birth and death model (Martin, 2002). 

The estimation of phylotypes at different evolutionary distances, using non-parametric 

estimator Chao1 indicated an exponential decrease in richness of phylotypes with increasing 

evolutionary distance and that the phyllosphere of T. clausenii and C. xanthocarpa have higher 

richness of phylotypes mostly at D ≥ 0.11, than the phyllosphere of T. catigua (Figure 3).  

To identify unique bacterial sequences and carry out phyllogenetic analyses, we used two 

approaches for assigning 16S rDNA sequences to different OTUs. The first approach was based 

on clustering of 16S rDNA sequences considering a similarity cut-off of 98% over a 150 nucleotide 

window frame, using the program CAP3 (Huang & Madan, 1999). The second approach 

considered a cut-off evolutionary distance of 0.03, using Dotur (Schloss and Handelsman, 2005). 

The number of OTUs in the phyllosphere of T. catigua. T. clausenii and C. xanthocarpa determined 

using the first approach was 62, 101 and 105, whereas the second approach estimated the 

number of OTUs as 45, 73 and 89 for the three species, respectively. Considering the first 

approach for OTU determination, the estimated richness of OTUs in the phyllosphere of T. catigua, 

using ACE non-parametric estimator, were significantly lower than in the phyllosphere of C. 

xanthocarpa, but did not differ from the phyllosphere of T. clausenii (95% confidence) (Table 2). 

Using the Chao1 estimator, there were no differences in the richness of OTUs for the three 

phyllosphere communities. No significant differences were observed for the Shannon’s indices, as 

well as for the reciprocal of the Simpson’s indices, estimated for the bacterial phyllosphere 

communities evaluated (Table 2). Based on OTU analyses, the data indicate that all three tree 

species supported similar levels of bacterial diversity. 

Using RDPquery, we compared all 16S rDNA sequences with those that were available at 

the Ribosomal Database Project II (http://rdp.cme.msu.edu/index.jsp). Based on the calculated 

evolutionary distances between query sequences and the most similar sequences in the database, 

the program automatically assigns a phylogenetic affiliation at different taxonomic levels with 95% 

confidence, based on a survey of the Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology (Keswanit and 

Whitman, 2001). The frequencies of different bacterial taxa in the phyllosphere of T. catigua. T. 

clausenii and C. xanthocarpa are shown in Table 3. Approximately 2 % of the OTUs in the 

phyllosphere of these plant species could not be assigned to known bacterial phyla. These OTUs 

may represent new bacterial phyla within the Bacteria domain that have not been previously 
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described. The full 16S rDNA sequence, however, is necessary to give us more information on the 

phylogeny of these bacteria. The remaining majority of OTUs in the phyllosphere of the three plant 

species were assigned to the phylum Proteobacteria (86, 73 and 48% in T. catigua, T. clausenii 

and C. xanthocarpa, respectively). Within this phylum, bacteria of the Gamma-Proteobacteria class 

(Enterobacteriales and Pseudomonadales) were predominant in the phyllospheres of T. catigua 

and T. clausenii, whereas Alpha-Proteobacteria (Sphingomonadales) were predominant in the 

phyllosphere of C. xanthocarpa. 

5.1.3. Implications of high bacterial diversity in the  phyllosphere  

Altogether, these results showed that every tree species that was examined contained its 

own unique bacterial community, and that the same tree species had similar bacterial 

communities. The relatively good coverage of bacterial species in each phyllosphere and inability 

to find any significant overlap in bacterial species between the phyllospheres of different tree 

species further supports our hypothesis that different plant species harbor their own phyllosphere 

communities. If true, extrapolation of these results for the 118 tree species in this preserve suggest 

that a systematic survey might yield more 20,000 new species of bacteria. This number is 

approximately 3-fold more than all of the currently described prokaryote species. The estimate of 

100 to 200 bacterial species per plant is of course only a rough estimate. This study examined the 

bacterial communities at one location, for individual trees at one particular time of the year, using 

PCR-based methodology. The variations in community structures that were observed using the 

PCR-DGGE methods to compare similarities among individuals already indicate that the 

community compositions may vary on different leaves. This may correspond with different leaf 

ages, location in the canopy, and microclimate conditions that influence the leaf environment and 

types of chemical substances that are emitted by plant leaves. The bacteria also interact with 

various fungi and algae that colonize the leaf surfaces and change the chemical and physical 

environment of the leaf habitat. In future studies, it will be necessary to examine different 

individuals of the same tree species at different locations and times to generate a species area 

curve. It would also be worthwhile to examine the community composition and ecology of different 

habitats on the leaf surface, for example on the adaxial and abaxial leaf surfaces or within biofilms 

and microcolonies at distinct types of locations.  

The development of different communities in the phyllosphere of different tree species 

demonstrates the strong effect of differences in leaf surface environments as a selection factor 

during microbial community development. The initial inoculation of leaves of different trees very 

likely begins with the growth of opportunistic microorganisms that are transported in dust, by 

insects, or that are splashed from adjacent trees by rain. Further selection then occurs depending 

on differences in the types of carbon substrates that are available for growth, as well as various 

physical and environmental factors and interactions within the microbial community. The primary 

carbon substrates that are used for microbial growth include carbohydrates, amino acids, and 
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organic acids. The composition and amounts of these substances may vary for different plant 

species, but may also vary over time depending on leaf age, insect damage, and rainfall. Another 

potentially important selective factor is the production of different types and quantities of 

monoterpenes and other volatile substances that are released from the leaf surfaces. These 

substances may be both toxic to some microorganisms or used as growth substrates by others. 

Although we did not assay volatile leaf chemicals, prior research has shown that tree species have 

species specific differences in their biochemical signatures for volatile molecules (Arey et al. 1995). 

If terpenes act as selective substances, certain types of bacteria may be predicted to occur in 

relation to the biochemical signatures of plants using gas chromatography analysis of the terpene 

composition. Very little work has been conducted on this research topic, but bacteria are known to 

contain enzymes that convert terpenes to derivative substances. In this manner, the phyllosphere 

bacteria may influence chemical signaling to insects and other microorganisms. Terpenes and 

other plant secondary metabolites produced in plant leaves are also important feedstocks for 

various biochemicals that are used in industry and for pharmacology. Future studies should 

investigate the genomes and genes encoding enzymes in phyllosphere bacteria that may have 

broad application for industrial biotechnology.  

In addition to providing a first look into the microbial diversity of tree canopies in tropical 

forests, there are many more, new unanswered questions that arise from this research. For 

example, do the same tree species in completely different locations or continents harbor similar 

communities? To what degree do soil, nutritional, and other environmental factors affect the 

composition and structure of phyllosphere communities? What is the diversity of fungi and Archaea 

on the plant leaf surfaces and how do these microorganims interact? Future research should also 

examine the functional aspects of phyllosphere communities and the interactions that occur 

between phyllosphere bacteria and their host plants; for example, in the production of repellant 

compounds to protect against herbivory or infection by plant pathogens. As we begin to survey the 

bacterial species through systematic study of different plant species, there will be exciting 

opportunities for studies of the metabolic capabilities and ecological functions of phyllosphere 

microorganisms in terrestrial ecosystems. 

5.1.3.1. Methods 
Sampling location. Samples were collected from mature trees within a semideciduous forest 

stand within the Atlantic Forest at the Estação Ecológica dos Caetetus (between 22o41’and 

22o46’S and 49o10’ and 49o16’W), Gália, São Paulo State, Brazil. The sampled trees were 

located in a preserved experimental parcel (10 ha) that was established as part of the Biota 

Program (FAPESP, Brazil). The vegetation and climate of the Ecological Station is described at 

http://www.lerf.esalq.usp.br/parcelas/caetetus.html. 

Leaf sampling. Samples of mature leaves were collected from three individual trees of nine 

different species at different locations in the forest (Table1). To collect the leaves, a 10 m extended 
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pole clipper was used to cut small branches that were thereafter handled only by the branch stems 

to avoid contamination of the leaves. The leaves were removed from the branches using a hand 

shears to clip individual leaves directly into 4 L plastic bags. Samples were maintained on ice 

during transportation and immediately processed to extract the bacteria from the leaf surface.  

Bacteria isolation. Using axenic procedures, 12 g of leaves (fresh weight) from individual 

trees were placed into 50 mL polypropylene tubes containing washing solution.(0.1 M potassium 

phosphate buffer, pH 7.0) and sonicated for 10 min at 22.5 kHz in an ultrasonic cell disrupter 

(Misonix Inc., Atlantic Beach, NY, USA ), according to Yang et al. (2001). The resulting bacterial 

suspension was centrifuged at 30,000 g for 15 min at 4oC. The resulting pellet was resuspended in 

1.5 mL of washing solution and further concentrated by centrifugation at 30,000 g for 15 min at 

4oC. Bacteria were resuspended in 200 mL of washing solution and frozen at -20oC until 

processing for DNA extraction. 

DNA extraction. Metagenomic DNA was extracted from 100 mL of the bacterial washings 

using the Fast DNA kit (Qbiogene, Irvine, CA, USA), according to the manufacture’s instructions. 

DNA integrity was determined by electrophoresis in 0.5X TBE-0.8% agarose gels, after staining 

with Vistra Green (Amersham Biociences, São Paulo, Brazil). DNA concentration was determined 

by densitometry, using the Low DNA Mass Ladder (Invitrogen, São Paulo, Brazil), as standard, and 

the program Fragment Analyses (Amersham Biosciences, São Paulo, Brazil). 

DGGE analyses. The V3 region of the 16S rDNA was amplified by PCR using the 

metagenomic DNA extracted as template and primers BA338fGC and UN518r (Øvreås et al., 

1997). Amplicons (300 ng) were analyzed by denaturing gradient gel electrophoresis using 8% 

(w/v) acrylamide:bisacrylamide (37.5:1, m:m) gels containing a 15 to 55% linear gradient of 

formamide and urea (100% denaturing solution contained 40% formamide and 7 M urea) 

according to Øvreås et al. (1997). Electrophoreses were performed at 200V constant and 60°C, 

using a DCode System (BioRad, Hercules, CA, USA), in 1X TAE buffer. Gels were stained with 

Vistra Green (Amersham Biosciences, São Paulo, Brazil) and analyzed by densitometry, using a 

FluorImager laser densitometer and the program Diversity Database (BioRad, Hercules, CA, USA).  

16S rDNA cloning and sequencing. The V1-V3 region of the 16S rDNA was amplified by 

PCR using the metagenomic DNA extracted as template and primers BA63F and UN518R 

(Marchesi et al., 1998; Øvreås et al., 1997). Amplicons were ligated to pGEM-T Easy Vector 

(Promega, Madison, WI, USA) at 4oC overnight, according to the manufacturer’s instructions. 

Sequencing was performed using T7 or SP6 primers and DYEmanic ET Terminator (Amersham 

Biosciences, São Paulo, Brazil), and an ABI 3100 automatic sequencer, according to the 

manufacture’s instructions (Applied Biosystems, São Paulo, Brazil). 

Sequence analyses and OTU definition. Nucleotide sequences (reads) were trimmed for the 

removal of low quality bases (quality parameter > 20, i.e. less than one error in 100 nucleotides) 

and vector sequences using Phred program (Ewing & Green, 1998). Valid sequences were then 

clustered into operational taxonomic units (OTUs) using CAP3 (Huang & Madan, 1999). Clustering 
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parameters used were the program defaults, except –p = 98 (minimum sequence similarity of 98%) 

and –o = 150 (window frame of 150 bases).  

After clustering, the consensus sequence of each OTU was compared to sequences in the 

Ribossomal Datase Project II for taxonomic affiliation, using the program RDPquery (Dyszynski 

and Sheldon; http://simo.marsci.uga.edu/public_db/rdp_query.htm). The number of sequences for 

each OTU was computed and used for diversity estimations.  

OTUs were also defined using the program Dotur (Schloss & Handelsman, 2005). Jukes-

Cantor evolutionary distances were calculated using DNADIST of the PHYLIP 3.63 Package (J. 

Felsenstein; http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html), after aligning the sequences 

using ClustalX 1.83 (Thompson et al, 1997) under the default parameters, except gap-opening 

penalty of 10.0 and gap-extension penalty of 0.1 for pairwise and multiple alignments.  

Diversity indices. The estimated number of OTUs in the samples was determined through 

ACE and Chao1 non-parametric estimators, using SPADE (Chao & Chen; 

http://chao.stat.nthu.edu.tw) and the OTUs defined using CAP3 clustering. SPADE was also used 

for the determination of Shannon’s and the reciprocal of Simpson’s indices (maximum likelihood 

estimators) and estimated sample coverage. 

Coverage comparisons. Homologous and heterologous coverage comparisons were 

performed using the program LIBSHUFF 1.22 (Singleton et al., 2001) after aligning the sequences 

using ClustalX 1.83 (Thompson et al, 1997) under the default parameters, except gap-opening 

penalty of 10.0 and gap-extension penalty of 0.1 for pairwise and multiple alignments., and 

calculating Jukes-Cantor evolutionary distances using DNADIST of the PHYLIP 3.63 Package. 

Nucleotide sequence accession numbers. The nucleotide sequences used in this study have 

been deposited in the National Institute for Biotechnology Information database under the 

accession numbers. 
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Table 1. Tree species at Estação Ecólogica dos Caetetus selected for analysis of phyllosphere 
bacterial community structures. 

Species Family Order 

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. Apocynaceae Gentianales 

Campomanesia xanthocarpa O.  Berg Myrtaceae Myrtales 

Holocalyx balansae Micheli Fabaceae Fabales 

Ocotea indecora Schott ex Meisn. Lauraceae Laurales 

Seguieria floribunda Benth. Phytolaccaceae Caryophyllales 

Trichilia catigua A.Juss. Meliaceae Sapindales 

Trichilia claussenii C.DC. Meliaceae Sapindales 

Trichilia pallida Sw. Meliaceae Sapindales 

Urera baccifera (L.) Gaudich. Urticaceae Rosales 

 

Table 2. Estimated diversity indices for bacterial communities in the phyllosphere of T. catigua, T. 
clausenii and C. xanthocarpa. 
Community NDS Estimated OTUs Shannona 1/Db ESC 

  ACE Chao1    

T. catigua 109 135 (97, 217) 167 (105, 319) 3.91 (3.78, 
4.04) 

40.0 (32.8, 
51.3) 

0.624 

T. clausenii 153 300 (206, 
478) 

299 (202, 478) 4.38 (4.25, 
4.50) 

55.9 (42.5, 
81.4) 

0.497 

C. xanthocarpa 165 329 (224, 
525) 

358 (232, 606) 4.37 (4.24, 
4.50) 

52.5 (39.2, 
79.2) 

0.509 

aMaximum likelihood estimator. 
bReciprocal of Simpson’s index, maximum likelihood estimator. 
NDS, Number of distinct sequences; ESC, Estimated sample coverage. 

 

Table 3. Frequencies (%) of different bacterial taxons in the phyllosphere of T. catigua (Tca), T. 
clausenii (Tcl) and C. xanthocarpa (Cxa). 

PHYLUM CLASS ORDER FAMILY GENUS Tca Tcl Cxa 

Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Mycobacteriaceae Mycobacterium 0.000 0.000 0.606 

   Unknown Unknown 0.000 0.000 0.606 

        

Bacteroidetes Bacteroidetes Unknown Unknown Unknown 0.000 1.307 0.000 

        

Bacteroidetes Flavobacteria Flavobacteriales Flavobacteriaceae Chryseobacterium 3.670 0.000 1.212 

    Flavobacterium 0.917 1.307 0.000 

    Unknown 3.670 0.654 0.606 

        

Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Flexibacteraceae Unknown 0.000 0.654 0.000 

Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Sphingobacteriaceae Pedobacter 0.000 3.268 1.212 

    Sphingobacterium 0.000 0.000 0.606 

    Unknown 0.000 9.150 9.697 

Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Unknown Unknown 0.917 14.379 12.121 
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Bacteroidetes Sphingobacteria Unknown Unknown Unknown 2.752 5.229 6.061 

Bacteroidetes Unknown Unknown Unknown Unknown 0.917 0.654 0.606 

        

Cyanobacteria Cyanobacteria Deferribacterales Unknown Unknown 0.000 0.000 10.909 

Cyanobacteria Cyanobacteria Unknown Unknown Unknown 0.000 0.000 3.030 

Cyanobacteria Unknown Unknown Unknown Unknown 0.000 0.000 0.606 

        

Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Lactobacillus 0.000 0.000 8.485 

Firmicutes Bacilli Bacillales Staphylococcaceae Staphylococcus 0.000 0.000 3.636 

Firmicutes Bacilli Unknown Unknown Unknown 0.000 0.000 1.818 

        

Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Beijerinckiaceae Beijerinckia 0.000 0.000 0.606 

    Unknown 0.917 0.000 0.000 

Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae Ochrobactrum 0.917 0.000 0.000 

Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Methylobacteriaceae Methylobacterium 1.835 0.000 1.818 

Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Rhizobiaceae Unknown 0.917 0.000 0.000 

    Rhizobium 0.000 0.654 0.606 

Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Unknown Unknown 0.000 0.000 0.606 

Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Sphingomonas 3.670 4.575 21.212 

    Sphingopyxis 0.917 0.000 0.000 

    Novosphingobium 0.000 0.000 0.606 

    Sphingobium 0.000 0.000 0.606 

    Unknown 0.000 0.000 1.818 

Proteobacteria Alphaproteobacteria Unknown Unknown Unknown 0.917 1.307 4.848 

        

Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae Acidovorax 0.917 0.000 0.000 

    Variovorax 0.000 0.654 0.000 

    Delftia 0.000 0.000 0.606 

Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Incertae sedis Xylophilus 0.000 0.000 0.606 

Proteobacter Betaproteobacteria Burkholderiales Unknown Unknown 0.000 0.654 0.000 

Proteobacter Betaproteobacteria Unknown Unknown Unknown 0.000 0.000 1.212 

        

Proteobacteria Deltaproteobacteria Myxococcales Cystobacteraceae Cystobacter 0.000 0.000 0.606 

        

Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Pantoea 5.505 0.654 0.000 

    Enterobacter 12.844 9.150 0.000 

    Raoultella 0.000 3.922 0.000 

    Erwinia 8.257 10.458 0.000 

    Salmonella 4.587 0.000 0.000 

    Citrobacter 1.835 0.654 0.000 

    Klebsiella 0.000 1.307 0.000 

    Kluyvera 0.000 1.307 0.000 

    Yersinia 0.000 0.654 0.000 
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    Unknown 2.752 2.614 0.606 

Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Unknown Unknown 0.000 0.654 0.606 

Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter 30.275 1.307 0.000 

    Unknown 0.000 0.000 0.606 

Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas 7.339 19.608 4.424 

    Unknown 0.000 3.922 0.000 

Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Unknown Unknown 0.000 0.654 0.000 

Proteobacteria Gammaproteobacteria Xanthomonadales Xanthomonadaceae Stenotrophomonas 1.835 2.614 0.000 

    Unknown 0.000 0.654 3.636 

Proteobacteria Gammaproteobacteria Unknown Unknown Unknown 0.000 3.268 3.636 

        

Proteobacteria Unknown Unknown Unknown Unknown 0.000 1.307 0.000 

        

Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown 0.917 3.268 1.818 

 

 

 
Figure 1. Bacterial communities associated with the leaves of nine forest tree species 

from Estação Ecológica dos Caetetus (SP, Brazil) as determined by 
PCR-DGGE of 16S rDNA. Lane headings denote samples as follows: 1-
3, Campomanesia xanthocarpa; 4-6, Holocalix balansae; 7-9, Ocotea 
indecora; 10-12, Seguieria floribunda; 13-15, Aspidosperma polyneuron; 
16-18, Trichilla pallida; 19-20, Trichilia catigua, 21-22, Trichilia clausenii; 
23-24, Urera baccifera. 
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Figure 2. Cluster analysis of bacterial communities associated with different tree 

species. Cluster analysis was based on 16S rDNA band intensities and 
migration (Rf) values for amplicons of the V3 region of the 16S rDNA 
separated by DGGE as shown in Figure 1. 
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Figure 3. Estimated number of phylotypes at different evolutionary distances using Chao1 non-
parametric estimator. Bars represent the 95% confidence interval 

 

5.2.Bacterial Diversity on Leaf Surfaces of the Brazilian Atlantic Forest 

5.2.1. Supplementary Information 

5.2.1.1.Material and Methods 
Sampling location. Samples were collected from mature trees within a semideciduous forest 

stand within the Atlantic Forest at the Estação Ecológica dos Caetetus (between 22o41’and 

22o46’S and 49o10’ and 49o16’W), Gália, São Paulo State, Brazil. The sampled trees were located 

in a preserved experimental parcel (10 ha) that was established as part of the Biota Program 

(FAPESP, Brazil). The vegetation and climate of the Ecological Station is described at 

http://www.lerf.esalq.usp.br/parcelas/caetetus.html.  

Leaf sampling. Samples of mature leaves were collected from three individual trees of 9 

different species at different locations in the forest (Table1). To collect the leaves, a 10 m extended 

pole clipper was used to cut small branches that were thereafter handled only by the branch stems 

to avoid contamination of the leaves. The leaves were removed from the branches using a hand 

shears to clip individual leaves directly into 4 L plastic bags. Samples were maintained on ice 

during transportation and immediately processed to extract the bacteria from the leaf surface.  
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Bacteria isolation. Using axenic procedures, 12 g of leaves (fresh weight) from individual 

trees were placed into 50 mL polypropylene tubes containing washing solution.(0.1 M potassium 

phosphate buffer, pH 7.0) and sonicated for 10 min at 22.5 kHz in an ultrasonic cell disrupter 

(Misonix Inc., Atlantic Beach, NY, USA ), according to Yang et al. (2001). The resulting bacterial 

suspension was centrifuged at 30,000 g for 15 min at 4oC. The resulting pellet was resuspended in 

1.5 mL of washing solution and further concentrated by centrifugation at 30,000 g for 15 min at 

4oC. Bacteria were resuspended in 200 μL of washing solution and frozen at -20oC until processing 

for DNA extraction. 

DNA extraction. Metagenomic DNA was extracted from 100 μL of the bacterial washings 

using the Fast DNA kit (Qbiogene, Irvine, CA, USA), according to the manufacture’s instructions. 

DNA integrity was determined by electrophoresis in 0.5X TBE-0.8% agarose gels, after staining 

with Vistra Green (Amersham Biociences, São Paulo, Brazil). DNA concentration was determined 

by densitometry, using the Low DNA Mass Ladder (Invitrogen, São Paulo, Brazil), as standard, and 

the program Fragment Analyses (Amersham Biosciences, São Paulo, Brazil). 

DGGE analyses. The V3 region of the 16S rDNA was amplified by PCR using the 

metagenomic DNA extracted as template and primers BA338fGC and UN518r (Øvreås et al., 

1997). Amplification was performed in 1X Taq Platinum DNA polymerase buffer containing 0.2 mM 

dNTPs, 3 mM MgCl2, 1 U Taq Platinum DNA polimerase (Invitrogen, São Paulo, Brazil); 5 pmol of 

each primer and 10 ng of metagenomic DNA. PCR amplification conditions were 5 min at 95°C; 30 

cycles 1 min at 95°C, 1 min at 55°C and 1 min at 72°C, and final extension for 10 min at 72°C. The 

concentration of PCR products (amplicons) was determined by densitometry, after electrophoresis 

in 0.5X TBE-0.8% agarose gels and staining with Vistra Green (Amersham Biociences, São Paulo, 

Brazil), using the Low DNA Mass Ladder (Invitrogen, São Paulo, Brazil),as standard, a 

FluorImager laser densitometer (Amersham Biosciences, São Paulo, Brazil) and the program 

Fragment Analyses (Amersham Biosciences, São Paulo, Brazil). 

Amplicons (300 ng) were analyzed by denaturing gradient gel electrophoresis using 8% (w/v) 

acrylamide:bisacrylamide (37.5:1, m:m) gels containing a 15 to 55% linear gradient of formamide 

and urea (100% denaturing solution contained 40% formamide and 7 M urea) according to Øvreås 

et al. (1997). Electrophoreses were performed at 200V constant and 60°C, using a DCode System 

(BioRad, Hercules, CA, USA), in 1X TAE buffer. Gels were stained with Vistra Green (Amersham 

Biosciences, São Paulo, Brazil) and analyzed by densitometry, using a FluorImager laser 

densitometer and the program Diversity Database (BioRad, Hercules, CA, USA).  

16S rDNA cloning and sequencing. The V1-V3 region of the 16S rDNA was amplified by 

PCR using the metagenomic DNA extracted as template and primers BA63F and UN518R 

(Marchesi et al., 1998; Øvreås et al., 1997). Amplification was performed in 1X Taq Platinum DNA 

polymerase buffer containing 0.2 mM dNTPs, 3 mM MgCl2, 1 U Taq Platinum DNA polimerase 

(Invitrogen, São Paulo, Brazil); 5 pmol ef each primer and 10 ng of metagenomic DNA. PCR 
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amplification conditions were 5 min at 95°C; 30 cycles 1 min at 95°C, 1 min at 55°C and 1 min at 

72°C, and final extension for 10 min at 72°C. 

Amplicons were purified using GFX PCR DNA and Gel Band Purification kit (Amersham 

Biosciences, São Paulo, Brazil) and ligated to pGEM-T Easy Vector (Promega, Madison, WI, USA) 

at 4oC overnight, according to the manufacturer’s instructions. The ligation product was 

transformed into E. coli DH5α competent cells by heat shock and transformed cells plated on LB-

agar, containing ampicilin (100μg mL-1), X-Gal (5-brome-4-chloro-3-indolil-β-D-galactoside). 

Colonies containing recombinant plasmids were selected and cells grown in liquid LB medium 

containing 100 μg ampicilin mL-1 medium at 37oC overnight.  

Plasmids were extracted through alkaline lysis. Nucleic acids solutions were incubated with 

15 μg RNase A for 20 min at 37oC. DNA was precipitated with equal volume of cold isopropanol for 

5 min on ice and centrifugation at 4,000 g for 40 min at 4oC. DNA pellet was washed with 70% cold 

ethanol, dried and ressuspended in ddH2O. DNA concentration was determined 

spectrophotometrically at 260 nm. 

Sequencing was performed using 200-500 ng of plasmid DNA, 10 pmol of  T7 or SP6 

primers, 2 μL of DYEmanic ET Terminator (Amersham Biosciences, São Paulo, Brazil), 2 μL of 

sequencing buffer (200 mM Tris-HCl pH 9.0 and 5 mM MgCl2.6H2O) and ultrapure H2O to a final 

volume of 10μL, in 25 cycles of 20 sec at 95oC, 15 sec at 50oC and 1 min at 60oC. PCR products 

were precipitated with ethanol, dried and resuspended in deionized formamide. Electrophoresis 

was performed using an ABI 3100 automatic sequencer, according to the manufacture’s 

instructions (Applied Biosystems, São Paulo, Brazil). 

Sequence analyses and OTU definition. Nucleotide sequences (reads) were trimmed for the 

removal of low quality bases (quality parameter > 20, i.e. less than one error in 100 nucleotides) 

and vector sequences using Phred program (Ewing & Green, 1998). Valid sequences were then 

clustered into operational taxonomic units (OTUs) using CAP3 (Huang & Madan, 1999). Clustering 

parameters used were the program defaults, except –p = 98 (minimum sequence similarity of 98%) 

and –o = 150 (window frame of 150 bases).  

After clustering, the consensus sequence of each OTU was compared to sequences in the 

Ribossomal Datase Project II for taxonomic affiliation, using the program RDPquery (Dyszynski 

and Sheldon; http://simo.marsci.uga.edu/public_db/rdp_query.htm). The number of sequences for 

each OTU was computed and used for diversity estimations.  

OTUs were also defined using the program Dotur (Schloss & Handelsman, 2005). Jukes-

Cantor evolutionary distances were calculated using DNADIST of the PHYLIP 3.63 Package (J. 

Felsenstein; http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html), after aligning the sequences 

using ClustalX 1.83 (Thompson et al, 1997) under the default parameters, except gap-opening 

penalty of 10.0 and gap-extension penalty of 0.1 for pairwise and multiple alignments.  
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Diversity indices. The estimated number of OTUs in the samples was determined through 

ACE and Chao1 non-parametric estimators, using SPADE (Chao & Chen; 

http://chao.stat.nthu.edu.tw) and the OTUs defined using CAP3 clustering. SPADE was also used 

for the determination of Shannon’s and the reciprocal of Simpson’s indices (maximum likelihood 

estimators) and estimated sample coverage. 

Coverage comparisons. Homologous and heterologous coverage comparisons were 

performed using the program LIBSHUFF 1.22 (Singleton et al., 2001) after aligning the sequences 

using ClustalX 1.83 (Thompson et al, 1997) under the default parameters, except gap-opening 

penalty of 10.0 and gap-extension penalty of 0.1 for pairwise and multiple alignments., and 

calculating Jukes-Cantor evolutionary distances using DNADIST of the PHYLIP 3.63 Package. 

Nucleotide sequence accession numbers. The nucleotide sequences used in this study have 

been deposited in the National Institute for Biotechnology Information database under the 

accession numbers  

Table 1. Discriminant analysis of bacterial communities associated with different tree species. 

 

Control C. xanthocarpa H. balansae O. indecora S. floribunda A. polyneuron T. pallida T. catigua T. clauseni U. baccifera
Control 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. xanthocarpa 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Holocalyx balansae 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ocotea indecora 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Seguieria floribunda 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
A. polyneuron 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Trichillia pallida 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Trichillia catigua 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Trichillia clauseni 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Urera baccifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total N 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2
N Correct 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2
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Figure 1. Libshuff analysis of the bacterial communities of in the phyllosphere of T. 

catigua, T. clausenii and C. xanthocarpa. A, T. catigua (homologous) x 
T. clausenii; B, T. clausenii (homologous) x C. xanthocarpa; C, C. 
xanthocarpa (homologous) x. T. catigua Communities are significantly 
different at P = 0.001. The distribution of (Cx-Cxy)2 as a function of D 
indicates that the bacterial communities of the phyllosphere of T. catigua 
and T. clausenii, T. clausenii and C. xanthocarpa and C. xanthocarpa 
and T. catigua differ mostly at D < 0.12, D < 0.15 and D < 0.36, 
respectively. 
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Figure 2. Lineage-per-time plots based on the number of OTUs at different evolutionary 

distances. 
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Figure 3. Estimated number of OTUs based on the number of clones 
sequenced. Bars represent the 95% confidence interval.  
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6. Decomposição em florestas do estado de São Paulo: 
associação entre vegetação e comunidade decompositora 

Camila T. Castanho 

Alexandre A.Oliveira 

A atividade de decomposição constitui-se em importante indicador do padrão funcional dos 

ecossistemas, pois controla processos básicos relacionados à disponibilidade de nutrientes e 

produtividade. Salienta-se a importância das características climáticas, edáficas, da qualidade da 

serapilheira e da fauna do solo como determinantes no processo de decomposição. No entanto, a 

importância relativa de cada um destes fatores varia em escalas de tempo e espaço (Lavelle et al, 

1993). Em âmbito global, características climáticas têm sido os fatores que mais explicam 

variações nas taxas de decomposição (Aerts, 1997). Condições de baixas temperaturas e 

estiagem agem diretamente sobre o metabolismo dos organismos decompositores, diminuindo 

suas atividades e conseqüentemente diminuindo a intensidade do decaimento de massa (Lavelle 

et al, 1993; Aerts, 1997). Considerando ainda as condições ambientais, a atividade microbiana 

também depende de características edáficas tais como fertilidade, textura e pH (Chapin et al 

2002). No entanto, em escalas regionais geralmente há uma inversão na hierarquia dos fatores 

determinantes e a qualidade do substrato torna-se o fator mais importante no controle das taxas 

de decomposição. Concentração de nutrientes como nitrogênio e fósforo, e concentração de 

frações de carbono, como lignina, têm sido identificados como importantes indicadores da 

qualidade da serapilheira. Além da influência na atividade, a qualidade do substrato também afeta 

a biomassa e composição dos organismos decompositores e da fauna do solo (Elmer et al, 2004). 

Existem algumas evidências de que certas espécies de planta podem selecionar a biota do solo 

que facilita a decomposição de seus próprios resíduos (McClaugherty at al, 1985; Hunt et al, 1988; 

Elliot et al, 1993; Hansen, 1999). No entanto, esta interação entre o ecossistema de origem e o 

tipo de substrato nunca foi encontrada em florestas tropicais ou subtropicais.  

Neste estudo foram examinados os efeitos do tipo florestal, da qualidade do substrato e 

suas interações em quatro formações florestais do Estado de São Paulo. Para tanto, o 

experimento foi desenvolvido nas quatro parcelas permanentes, sendo duas localizadas em 

florestas úmidas: Floresta de Restinga do Parque Estadual da Ilha do Cardoso e Floresta 

Ombrófila Densa Sub-Montana do Parque Estadual Carlos Botelho e duas em florestas 

estacionais: Floresta Estacional Semidecidual da Estação Ecológica de Caetetus e Cerradão da 

Estação Ecológica de Assis. Foi escolhida uma espécie de árvore, em cada um dos tipos 

florestais, para que suas folhas fossem usadas como substrato nas bolsas de serapilheira.  

Foi verificado efeito significativo do tipo florestal (F3,36=49; p<0,0001) e substrato 

(F3,36=114; p<0,0001) sobre as taxas de decomposição. A maior parte das espécies apresentou 

maiores taxas na Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana, seguida da Floresta de Restinga, 
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Floresta Estacional Semidecidual e Cerradão (Figura 01). Esses resultados sugerem que o total 

de precipitação associado a sua distribuição são determinantes importantes no processo de 

decomposição, de forma que as duas florestas mais úmidas apresentam, em média, taxas de 

decomposição duas vezes maiores do que as duas florestas estacionais (Floresta Estacional 

Semidecidual e Cerradão). As demais diferenças encontradas entre as formações florestais 

devem ser explicadas por características edáficas e bióticas. Em relação ao efeito das espécies, 

observaram-se as maiores taxas de decomposição nas folhas de Esenbeckia leiocarpa Engl., 

seguida de Copaifera langsdorfii Desf., Guapira opposita Vell. e Calophyllum brasiliensis Camb. 

(Figura 01). Os parâmetros químicos só apresentam correlação negativa significativa com as 

taxas de decomposição quando G. opposita é excluída da análise. Neste caso a porcentagem de 

lignina foi o parâmetro que apresentou melhor correlação (r2= 0,56). Apesar dos padrões gerais 

apresentados acima, a interação entre tipo florestal e substrato (F9,36=4; p=0,001) impede 

generalizações. Esta interação foi positiva devido principalmente ao aumento relativo na taxa de 

decomposição de C. langsdorfii em sua área de origem, o Cerradão (Figura 01). Quando 

comparadas as taxas de decomposição (k) encontradas na Floresta Estacional Semidecidual e no 

Cerradão, C. langsdorfii apresenta decaimento 46% maior no Cerradão, enquanto as demais 

espécies apresentam, em média, taxas 27% menores no Cerradão do que na Floresta Estacional 

Semidecidual. No entanto, essa intensificação na decomposição do substrato de origem só foi 

observada no Cerradão. É provável que a explicação esteja nas diferentes densidades que cada 

uma dessas espécies tem em suas respectivas serapilheiras de origem. Enquanto as demais 

espécies representam 4% ou menos das árvores presentes em seus respectivos trechos 

florestais, C. langsdorfii representa aproximadamente 17% das árvores presentes no Cerradão. A 

alta densidade de indivíduos somada ao comportamento decíduo, implica em alta densidade de 

folhas de C. langsdorfii na serapilheira local. Esses resultados sugerem que os organismos 

decompositores presentes no trecho de Cerradão estão adaptados à decomposição das folhas de 

C. langsdorfii. Interações entre tipo de substrato e ecossistemas já foram algumas vezes 

identificados em florestas temperadas, onde a mono dominância de espécies vegetais é comum. 

No entanto, em florestas tropicais ou subtropicais, as quais apresentam diversidade superior, essa 

estreita correlação entre espécie vegetal e organismos decompositores ainda não havia sido 

descrita (Wiegert & Murphy, 1970).  

Embora seja necessário um entendimento combinado entre o subsistema produtores e o 

subsistema decompositores para uma adequada compreensão dos processos ecológicos, pouca 

atenção tem sido dada a estas relações. Os resultados aqui encontrados confirmam essa 

demanda ao salientar a estreita interação entre a vegetação e a comunidade decompositora do 

solo em um processo chave para o funcionamento e manutenção de um ecossistema. 
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Figura 01. Taxas de decomposição (dia-1) de folhas de quatro espécies vegetais em 

trechos de quatro tipos florestais do Estado de São Paulo. 
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7. Biologia Reprodutiva 
Cibele Cardoso de Castro 

Ricardo Ribeiro Rodrigues 

 

7.1. Sistemas sexuais de espécies arbóreas em uma área de cerradi e 
uma área de restinga no Estado de São Paulo 

7.1.1.Introdução 

Espécies arbóreas, assim como a maioria das Angiospermas, são mais comumente 

hermafroditas (Bullock 1985, Bawa et al. 1985a, Gibbs 1986, Richards 1986). Um problema geral 

da arquitetura de flores hermafroditas é a interferência entre as funções masculina e feminina que, 

além de aumentar as chances de autofecundação, constitui uma pressão seletiva influenciando 

várias características florais (Bawa 1979, Webb e Lloyd 1986a, b). Esta pressão parece ter levado 

à evolução de mecanismos que minimizem tal interferência e maximizem a fecundação cruzada, 

tais como a separação espacial (hercogamia) ou temporal (dicogamia) dos órgãos masculinos e 

femininos da flor ou inflorescência (Bawa 1979, Webb e Lloyd 1986a, b, Bertin e Newman 1993, 

Castro e Oliveira 2001). 

Apesar da existência das adaptações florais contra a autogamia, como a hercogamia e a 

dicogamia, a prevalência de sistemas de auto-incompatibilidade em espécies arbóreas indica que 

as barreiras para a autofertilização são principalmente genéticas, e não morfológicas. Por outro 

lado, muitas das adaptações morfológicas podem indicar a probabilidade de autofecundação, pois 

são manifestações dos sistemas de polinização e reprodução prevalentes nas plantas (Bawa 

1979). 

A dioicia é um mecanismo reprodutivo bem menos freqüente do que o hermafroditismo floral 

em espécies arbóreas tropicais, apesar de ser mais comum nestes ambientes do que em regiões 

temperadas. Devido ao menor número de possíveis intercruzantes na população, espécies dióicas 

são consideradas menos eficientes na formação de frutos do que espécies hermafroditas (Arroyo 

e Uslar 1993, Jaimes e Ramírez 1999, Oliveira e Gibbs 2000), e são em sua maioria 

freqüentemente polinizadas por abelhas pequenas em ambientes tropicais (Sobrevilla e Arroyo 

1982, House 1993). Em adição a hercogamia, à dicogamia e a dioicia, espécies arbóreas podem 

também apresentar monoicia como estratégia promotora de polinização cruzada. Assim como o 

hermafroditismo, a monoicia não é capaz de evitar a autopolinização devido à alta probabilidade 

de ocorrência de geitonogamia (Bawa 1974, Richards 1986). 

Apesar de características como o hermafroditismo e a auto-incompatibilidade serem mais 

comumente registradas em espécies arbóreas, comunidades vegetais podem diferir entre si 

quanto à prevalência de tais estratégias. Estas diferenças parecem estar relacionadas às 

características ecológicas das comunidades que, por sua vez, estão associadas direta ou 
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indiretamente a fatores abióticos (Sobrevilla e Arroyo 1982, Ramírez e Brito 1990, Ramírez e 

Seres 1994, Jaimes e Ramírez 1999). 

Comunidades vegetais com clima, solo e topografia distintos são ocupados por diferentes 

grupos de espécies e de interações entre espécies. As diferenças relacionadas ao clima, por 

exemplo, podem afetar diretamente a fauna de polinizadores e resultar em variações na eficiência 

dos serviços de polinização, que constitui uma pressão seletiva muito importante no 

estabelecimento de estratégias reprodutivas em plantas (Sobrevilla e Arroyo 1982, Arroyo e Uslar 

1993). A previsibilidade em relação ao clima pode também constituir uma forte pressão ambiental 

que determina a evolução de tais estratégias (Sobrevilla e Arroyo 1982, Ramírez e Brito 1990). 

A relação entre os fatores abióticos e as estratégias de reprodução também pode ser 

observada dentro das unidades fitogeográficas. Muitos estudos sugerem que as características 

físico-químicas do solo e o gradiente topográfico estão fortemente relacionadas ao mosaico 

vegetacional que constitui as formações florestais (Bullock 1985, Sabatier et al. 1997, Bertani et al. 

2001), influenciando as relações planta-polinizador e o sucesso reprodutivo das plantas (Bawa 

1979, Herrera 1988, Horvitz e Schenzke 1990, Ibarra-Manríquez e Oyama 1992, Roubik 1993, 

Seffan-Dewenter e Tscharntke 1999). Existem, ainda, diferenças microclimáticas entre estratos 

verticais da vegetação, o que afeta tanto a disponibilidade de recursos de cada estrato quanto a 

evolução da morfologia de plantas e animais que os compõem (Sobrevilla e Arroyo 1982, Kress e 

Beach 1994). 

Apesar de existirem vários estudos a respeito da biologia reprodutiva de comunidades 

florestais neotropicais (Bawa 1974, Ruiz e Arroyo 1978, Bawa 1979, Sobrevilla e Arroyo 1982, 

Tanner 1982, Bawa et al. 1985a, b, Bullock 1985, McMullen 1987, Ramírez e Brito 1990, Ibarra-

Manríquez e Oyama 1992, Kress e Beach 1994, Jaimes e Ramírez 1999), muito poucos estudos 

investigaram as comunidades vegetais do Brasil. A grande maioria dos estudos brasileiros 

relacionados à biologia reprodutiva de plantas investiga espécies taxonomicamente relacionadas, 

como Anonaceae (Gottsberger 1994), Bombacaceae (Oliveira et al. 1997), Bromeliaceae (Araujo 

et al. 1994), Euphorbiaceae (Passos 1995), Malpighiaceae (Sigrist 2001), Melastomataceae (Melo 

et al. 1999), Myrtaceae (Proença e Gibbs 1994), Orchidaceae (Borba 2001), Palmae (Henderson 

et al. 2000), Passifloraceae (Koschnitzke e Sazima 1997), Piperaceae (Figueiredo e Sazima 

2000), Rubiaceae (Castro 2001), Rutaceae (Pombal e Morellato 2000) e Vochysiaceae (Oliveira e 

Gibbs 1994). Outros estudos incluem apenas uma espécie, e foram realizados em diversas 
formações vegetais brasileiras, como floresta amazônica (Kuechmeister et al. 1997, Storti 1988, 

Hopkins et al. 2000), mata-de-galeria (Castro e Oliveira 2001), floresta semi-decídua (Piedade e 

Ranga 1993, Pombal e Morellato 1995, Piratelli et al. 1998), Cerrado (Crestana e Baitello 1988), 

floresta ombrófila densa atlântica (Ferrari e Strier 1992, Franco e Buzato 1993, Sazima et al. 1993, 

Passos e Sazima 1995, Lopes e Machado 1996, 1999, Collevatti et al. 1998, Machado et al. 

1998), floresta ripária (Franceschinelli e Kesseli 1999). 
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Dentre os poucos estudos que buscaram caracterizar a biologia reprodutiva de grupos de 

espécies típicas de uma formação vegetal, os de Silberbauer-Gottsberger e Gottsberger (1988), 

Oliveira (1996), e Saraiva et al. (1996) foram realizados em formações de Cerrado no Brasil 

central. Os resultados indicaram semelhanças entre as características reprodutivas das plantas 

lenhosas dessa formação vegetal e das demais comunidades vegetais tropicais, ou seja, a 

predominância de espécies melitófilas, hermafroditas e alógamas. 

7.12. Objetivos 

Baseando-se nas predições de que as estratégias reprodutivas em plantas influenciam o 

fluxo gênico dentro e entre populações, e que o conhecimento acerca da biologia reprodutiva pode 

auxiliar na compreensão dos mecanismos que regem a promoção e a manutenção da diversidade 

nos diferentes ecossistemas, o presente projeto teve como objetivo geral fazer a caracterização 

dos sistemas sexuais das espécies arbóreas (PAP ≥ 15cm) ocorrentes em 10,24ha da parcela 

Permanente de Cerradão da estação Ecológica de Assis e em 10,24ha da Parcela Permanente de 

Floresta de Restinga do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, ambos no Estado de São Paulo. O 

projeto visou, ainda, comparar os dados coletados dentro e entre as duas comunidades 

estudadas, e com os trabalhos realizados em outras formações florestais tropicais. 

7.1.3. Justificativa 

Estudos recentes enfatizam a importância de se analisar não apenas os padrões de 

diversidade de um ecossistema, mas também os padrões de interações entre organismos que o 

compõem (Seffan-Dewenter e Ttscharntke 1999). Tanto a polinização quanto os sistemas de 

cruzamentos entre plantas são interações entre organismos que determinam o fluxo gênico intra e 

interpopulacional, além de constituírem pressões seletivas muito importantes na evolução das 

estratégias reprodutivas em plantas (Bawa 1979, Richards 1986, Webb e Lloyd 1986a, b). 

A melitofilia, o hermafroditismo floral e a auto-incompatibilidade são estratégias reprodutivas 

que parecem prevalecer em comunidades vegetais tropicais (Bullock 1985, Bawa et al. 1985a, 

Gibbs 1986, Richards 1986). No entanto, essas generalizações atualmente aceitas podem ser 

melhoradas através da investigação comparativa dos aspectos da biologia de polinização, dos 

sistemas sexuais e reprodutivos entre comunidades vegetais, principalmente se os fatores 

fisionômicos, ambientais e taxonômicos também forem levados em consideração (Bullock 1985). 

7.1.4. Material e métodos 

O Cerradão da Estação Ecológica de Assis e a Floresta de Restinga do Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso foram as formações florestais escolhidas para esse estudo, devido ao 

desconhecimento dos processos ecológicos característicos dessas formações e ainda à menor 

altura do dossel e ao relevo relativamente plano, características que facilitam o acesso às flores 

dos indivíduos arbóreos, procedimentos imprescindíveis para a coleta dos dados. 
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O projeto teve duração de três anos (2003 a 2006), com viagens mensais às áreas de 

estudo: o primeiro ano foi utilizado para a coleta de dados das espécies de Floresta de Restinga 

(Ilha do Cardoso), o segundo para a coleta de dados das espécies de Cerradão (Assis), e o 

terceiro para a coleta de dados de espécies de ambas as áreas que ainda não haviam sido 

coletados,ou cuja coleta tenha sido comprometida ou a interpretação dos dados tenha 

permanecido duvidosa. 

O seguinte protocolo foi proposto para a coleta de dados no Plano Inicial: 

− Localização e marcação de indivíduos floridos em campo (seis para cada espécie); 

− Coleta de flores e botões de todas as espécies em flor, e fixação dos mesmos em FAA 

70 para dissecação em laboratório; 

− Marcação de flores em campo para o acompanhamento de duração de antese e para a 

avaliação da capacidade de desenvolvimento de frutos em flores pistiladas (teste da 

funcionalidade sexual feminina); 

− Observação de eventos florais como horário de antese, receptividade estigmática 

(testada com água oxigenada), deiscência de anteras e movimento de órgãos sexuais ao 

longo da vida da flor, em ramos com botões em pré-antese de cada espécie coletados e 

mantidos em água, no alojamento; 

− Registro fotográfico de flores e inflorescências; 

− Observação, sob lupa, das flores coletadas, a fim de registrar a posição dos elementos 

reprodutivos e de detectar a sexualidade morfológica, ou seja, a presença de anteras 

com pólen e de pistilos com óvulos; 

− Avaliação da funcionalidade dos elementos masculinos, isto é, a produção de grãos de 

pólen viáveis, através da estimativa da viabilidade polínica de todas as espécies 

estudadas, utilizando-se a técnica do carmim acético em um mínimo de seis indivíduos 

por espécie (n=3 flores por indivíduo, provenientes de inflorescências diferentes; uma 

antera por flor, avaliando-se a viabilidade dos primeiros 200 grãos por lâmina); anteras 

com grãos de pólen com viabilidade acima de 70% serão consideradas funcionais. 

− Avaliação da funcionalidade dos elementos femininos, isto é, a capacidade de 

desenvolvimento de frutos em flores pistiladas, através do acompanhamento da 

formação de frutos provenientes de polinização natural em um mínimo de seis indivíduos 

(n=30 flores marcadas no campo). 
 

Para espécies cujos dados não foram conclusivos, dados reprodutivos das espécies ou de 

seus gêneros foram obtidos em bibliografia e a sexualidade foi, na maioria dos casos, apenas 

inferida. Os critérios de inferência da sexualidade destas espécies foram os seguintes: 

− Quando a espécie apresentou indivíduos hermafroditas, mas apenas uma das funções 

sexuais da planta foi comprovada, e foram encontrados registros bibliográficos de que a 

espécie em questão, ou outras espécies de mesmo gênero, é hermafrodita, esta foi 
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considerada hermafrodita. No Anexo 1, o grupo taxonômico (gênero ou espécie) cuja 

informação foi obtida em bibliografia foi sublinhado e a referência foi citada. 

− Quando a espécie apresentou flores unissexuais, mas apenas uma das funções sexuais 

dos indivíduos amostrados foi acompanhada, e foram encontrados registros 

bibliográficos acerca da biologia reprodutiva da espécie ou do gênero, a sexualidade 

atribuída foi aquela registrada em bibliografia. No Anexo 1, o grupo taxonômico (gênero 

ou espécie) cuja informação foi obtida em bibliografia foi sublinhado e a referência foi 

citada. 

− Quando a espécie foi representada por flores unissexuais, mas apenas uma das funções 

sexuais dos indivíduos amostrados foi acompanhada, e não foram encontrados registros 

bibliográficos acerca da biologia reprodutiva da espécie ou do gênero, a sexualidade 

atribuída foi monoicia ou dioicia seguida por ponto de interrogação (M-D?). 

Estes critérios de inferência de sexualidade foram utilizados apenas para possibilitar uma 

visão geral das tendências sexuais da comunidade, e certamente podem levar a uma 

interpretação equivocada dos resultados. Uma possibilidade de interpretação errônea dos 

resultados quando se utiliza este critério é a superestimativa da funcionalidade feminina. Foram 

consideradas funcionalmente femininas as espécies que produziram óvulos, mas que não tiveram 

a formação de frutos acompanhada, portanto utilizou-se o dado “presença de óvulo” como forte 

indicativo de funcionalidade feminina. Da mesma forma, o dado “presença de frutos” foi utilizado 

como forte evidência da funcionalidade feminina em plantas onde a presença de óvulos não foi 

observada, por não terem sido encontrados indivíduos com botões ou flores. 

Apesar dessas restrições inerentes à inferência da sexualidade a partir de dados de herbário 

e de bibliografia, sabe-se que características sexuais de plantas são fortemente conservativas, 

principalmente dentro de gênero, sendo que vários estudos que buscam investigar padrões de 

sexualidade de comunidades vegetais utilizam dados de herbário e fontes bibliográficas para a 

obtenção de dados (e.g., Matallana et al. 2005). 

7.1.5. Resultados 

Na Parcela Permanente de Floresta de Restinga foram amostrados 350 indivíduos, 

pertencentes a 60 espécies distribuídas em 31 famílias (Anexo 1). Somando-se os dados obtidos 

em campo, herbário e bibliografia, foram determinados ou inferidos os sistemas sexuais de 93 das 

110 espécies registradas para a parcela, ou seja, 84,5% do total de espécies (Sampaio 2005). 

Destas, 67,7% são hermafroditas, 24,7% são dióicas e 7,6% são monóicas (Figs. 1-6). 

Na Parcela Permanente de Cerradão foram registrados e identificados 104 novos 
indivíduos em estágio reprodutivo, totalizando 351 indivíduos amostrados, pertencentes a 56 
espécies distribuídas em 29 famílias (Anexo 2). Somando-se os dados obtidos em campo, 

herbário e bibliografia, foram determinados ou inferidos os sistemas sexuais de 99 das 110 
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espécies registradas para a parcela, ou seja, 90% do total de espécies (Savassi 2005). Destas, 

71,5% são hermafroditas, 24,3% são dióicas e 4,2% são monóicas (Figs. 1-7). 

Dentre as espécies hermafroditas amostradas nas duas áreas de estudo, apenas uma 

pequena parte foi encontrada com flores em campo, condição necessária para a avaliação de 

hercogamia e dicogamia. Destas, uma foi considerada dicogâmica (protândrica) no nível individual 

(Euterpe edulis, Figs. 1 e 7), uma apresentou hercogamia associada à dicogamia (protandria, 

Posoqueria latifolia), e as demais não apresentaram qualquer tipo de separação espacial ou 

temporal no amadurecimento dos elementos sexuais em suas flores. 

A deiscência das anteras de P. latifolia (Rubiaceae) ocorre na fase de botão, quando o 

estigma não está receptivo. Durante o processo de antese o estilete se alonga levando consigo o 

pólen liberado pelas anteras em sua porção distal, e funcionando, assim, como órgão 

apresentador de pólen; posteriormente, o estigma se torna receptivo. Este mecanismo já foi 

registrado para outras espécies de Rubiaceae (Robbrecht 1988). Em E. edulis a funcionalidade 

das flores masculinas parece ocorrer previamente àquela das flores femininas num mesmo 

indivíduo durante o período de floração. 

As flores femininas da espécie dióica Maytenus robusta (Fig. 4) apresentaram anteras 

vazias; a mesma situação foi observada em Ilex theezans, que também apresentou flores 

masculinas com pólen viável e óvulo (Figs. 1 e 4). Estas características indicam a presença de 

androdicoicia em I. theezans (indivíduos masculinos e hermafroditas), no entanto esta informação 

só poderá ser confirmada se for observada a produção de frutos nas flores hermafroditas. 

7.1.6. Discussão 

Os resultados aqui apresentados corroboram a tendência geral dos estudos que investigam 

os sistemas sexuais de comunidades tropicais, e também a idéia geralmente aceita de que 

espécies arbóreas, assim como a maioria das Angiospermas, são mais comumente hermafroditas 

(Bullock 1985, Bawa et al. 1985, Gibbs 1986, Richards 1986, Renner e Ricklefs 1995). Como 

conseqüência desta tendência geral, o hermafroditismo floral é também o sistema sexual mais 

freqüentemente registrado em estudos realizados em comunidades vegetais tropicais onde 

espécies de vários hábitos são avaliadas em conjunto, como em florestas secundárias decíduas 

(Zapata e Arroyo 1978, Jaimes e Ramirez 1999), de palmeiras em ambientes alagados (Ramirez e 

Brito 1990), esclerófilas na América Central (Arroyo e Uslar 1993), nebulosas (Sobrevila e Arroyo 

1982). No Brasil, estudos realizados na Caatinga (Machado e Lopes 2004), em Cerrado (Oliveira 

1996) e em Restinga (Matallana et al. 2005) também registraram o hermafroditismo como sistema 

sexual predominante. 

Estudos direcionados a grupos específicos de plantas registraram também resultados 

semelhantes, como monocotiledôneas em florestas nebulosas (Ramirez & Seres 1994), árvores 

em florestas de terras baixas (Bawa 1974), espécies perenes e anuais em Ilha de Galápagos 

(McMullen 1987) e arbustos em ecossistemas Mediterrâneos (Aronne e Wilcock 1994). Algumas 
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formações florestais podem apresentar uma tendência diferente da maioria, como a 

predominância de espécies dióicas observada em florestas úmidas da Nigéria; tal peculiaridade é 

explicada pela dominância, nestes ambientes, das famílias Ebenaceae e Meliaceae, que são 

quase que totalmente dióicas (Bawa e Opler 1975). 

A hercogamia e a dicogamia, observada em algumas espécies das áreas de estudo, são 

mecanismos que parecem ter evoluído como resultado de pressões seletivas exercidas pela 

interferência entre as funções masculina e feminina de suas flores. Tal interferência é considerada 

um problema geral da arquitetura de flores hermafroditas; além de aumentar as chances de 

autofecundação, constitui uma pressão seletiva influenciando várias características florais, como o 

tamanho e o tempo de maturação dos elementos sexuais (Bawa 1979, Webb e Lloyd 1986a, b). 

Além de minimizar a interferência entre elementos sexuais, a hercogamia e a dicogamia podem 

aumentar as chances de fecundação cruzada (Bawa 1979, Webb e Lloyd 1986a, b, Bertin e 

Newman 1993, Castro e Oliveira 2001). 

Apesar da existência das adaptações florais contra a autogamia, como a hercogamia e a 

dicogamia, a prevalência de sistemas de auto-incompatibilidade em espécies arbóreas indica que 

as barreiras para a autofertilização são principalmente genéticas, e não morfológicas. Por outro 

lado, muitas das adaptações morfológicas podem indicar a probabilidade de autofecundação, pois 

são manifestações dos sistemas de polinização e reprodução prevalentes nas plantas (Bawa 

1979). 

Estima-se que a dioicia esteja presente em 3-4% das espécies fanerógamas (Bawa 1980). A 

proporção de espécies dióicas aqui registradas está dentro do intervalo registrado na grande 

maioria dos estudos envolvendo comunidades tropicais registrou (3-26%, Zapata e Arroyo 1978, 

Sobrevilla e Arroyo 1982, Ramirez e Brito 1990, Ibarra-Manríquez e Oyama 1992, Arroyo e Uslar 

1993, Jaimes e Ramirez 1999). A depressão endogâmica é geralmente apontada como importante 

pressão seletiva determinando a evolução sistemas unissexuais (Charlesworth e Charlesworth 

1978, Thompson e Barrett 1981, Lloyd 1982, Sakai et al. 1995, Freeman et al. 1997). Alguns 

autores consideram a dioicia como uma alternativa mais “pobre” em relação ao hermafroditismo, 

pois indivíduos unissexuais perdem a possibilidade de aumento de aptidão através da função 

sexual ausente (Lloyd 1982). Devido ao menor número de possíveis intercruzantes na população, 

espécies dióicas são também consideradas menos eficientes na formação de frutos do que 

espécies hermafroditas (Arroyo e Uslar 1993, Jaimes e Ramírez 1999, Oliveira e Gibbs 2000). 

Análises filogenéticas recentes realizadas em grande escala confirmam algumas 

correlações entre dioicia e determinados fatores ecológicos, e evidenciam a diversificação de 

linhagens dióicas associada a estes fatores (Weller e Sakai 1999, Vamosi et al. 2003), tais como 

aspectos da distribuição espacial, ocorrência em ilhas oceânicas, em ambientes oligotróficos (e.g., 

restingas, Scarano et al. 1997) e tropicais (Sakai et al. 1995a, Thompson e Edwards 2001). A 

correlação positiva entre dioicia e ambientes tropicais tem sido atribuída ao fato de que climas 

tropicais favorecem o hábito lenhoso (Bawa 1980) e a dioicia, por sua vez, é fortemente 
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relacionada a este tipo de hábito (eg Ibarra-Manriquez e Oyama 1992). Esta correlação também é 

interpretada como resultado de fortes pressões seletivas favorecendo fecundação cruzada em 

plantas de vida longa (Bawa 1980, Sakai et al. 1995b), uma vez que estas tendem a ter taxas 

restritas de recombinação e, conseqüentemente, têm mais chances de serem selecionadas para 

fecundação cruzada quando comparadas com plantas de vida curta (Stebbins 1950, Steiner 

1988). 

Em estudo recente desenvolvido em comunidades de Florestas de Restinga no Estado do 

Rio de Janeiro Matallana et al. (2005) registraram 35% de dioicia entre as espécies lenhosas 

dominantes de nove tipos de formações vegetais que compõem o mosaico da Restinga daquela 

área de estudo. Este resultado foi interpretado como uma conseqüência de processos ecológicos 

relacionados à dispersão a longa distância, vigor ecológico e, possivelmente, reprodução 

vegetativa. Em outro estudo realizado no Brasil, em uma área de Cerrado, Oliveira (1996) 

registrou dioicia em 15% das espécies (desde pequenos arbustos a árvores grandes). 

A maioria das espécies dióicas estudadas por Oliveira (1996) e Matallana (2005) apresentou 

flores pequenas, não especializadas e visitadas por insetos pequenos, e frutos carnosos dispersos 

por animais. Espécies dióicas apresentam geralmente sistemas entomófilos generalistas de 

polinização, e zoocóricos de dispersão. É possível que polinizadores generalistas permitam que 

estas espécies esse estabeleçam mais prontamente do que as hermafroditas com sistemas mais 

especializados de polinização (Bawa 1982). A separação sexual deve implicar em aumento da 

aptidão feminina, e esta parece ocorrer, em espécies dióicas, através da produção de frutos 

atrativos, promovendo a dispersão bem sucedida de propágulos por aves ou mamíferos. De fato, 

evidências indicam que a distribuição tropical de dioicia é positivamente correlacionada a frutos 

carnosos (Weller & Sakai 1999, Vamosi et al. 2003). 

O presente estudo também registrou uma maior freqüência de flores pequenas do que 

grandes em espécies dióicas am ambas as áreas de estudo (Figs 1-2), tais como em Tapirira 

guianensis (Anacardiaceae), Ilex theezans e I. amara (Aqüifoliaceae), Celastraceae (Maytenus 

robusta), Lauraceae (Endlicheria paniculata), e Euphorbiaceae (Pera glabrata). Por outro lado, 

foram também registradas espécies dióicas com flores relativamente maiores nas famílias 

Apocynaceae (Amaioua intermedia), Clusiaceae (Clusia criuva -Fig. 6-, Garcinia gardneriana) e 

Annonaceae (Guateria australis). 

Estudos realizados em outras formações florestais registraram a presença de dioicia e 

monoicia nas mesmas famílias aqui registradas. Além dessas famílias, foram registrados nesses 

estudos a presença de dioicia em Burseraceae, Cecropiaceae, Meliaceae, Moraceae, 

Myristicaceae, Siparunaceae e Smilacaceae, e de monoicia em Moraceae (Oliveira 1996, 

Chazdon et al. 2003). As famílias Burseraceae, Monimiaceae, Moraceae e Myristicaceae parecem 

constituir grupos florestais predominantemente dióicos no Cerrado, e apresentaram maiores 

freqüências de dioicia no Cerradão (Oliveira 1996). Alguns indivíduos polígamos foram registrados 

em Guapira graciliflora, e morfos florais intermediários em Pouteria ramiflora, espécies que 
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também ocorrem na parcela do Cerradão de Assis; os indivíduos de G. graciliflora amestrados 

eram hermafroditas, e não foram encontrados, até o momento, indivíduos em fase reprodutiva de 

P. ramiflora. 

A grande maioria dos indivíduos de espécies dióicas amostrados tanto na Floresta de 

Restinga quanto no Cerradão era masculina. De fato, em populações de espécies dióicas os 

indivíduos masculinos são geralmente mais abundantes do que os femininos (Bawa 1980, Ibarra-

Manríquez e Oyama 1992, mas veja Renner e Feil 1993). 

Apesar das tendências acima discutidas para a distribuição dos diferentes sistemas sexuais 

em plantas, geralmente existe uma variação em relação à importância relativa de cada um deles 

em diferentes comunidades vegetais. Na tentativa de compreender os fatores que determinam a 

existência dessa variação em diferentes formações florestais, Chazdon et al. (2003) 

desenvolveram um estudo comparativo da distribuição de características reprodutivas de 366 

espécies entre árvores (maior parte), arbustos e lianas distribuídas em 10 florestas tropicais da 

Costa Rica. Os resultados indicaram que a abundância relativa de espécies de árvores com 

diferentes sistemas sexuais parece não variar consistentemente com o tipo florestal, nem com a 

classe de tamanho ao qual o indivíduo pertence. Devido à característica fortemente conservativa 

apresentada pelas espécies amostradas no referido estudo, os padrões de distribuição de 

características reprodutivas entre tipos florestais estão estreitamente relacionados a padrões de 

composição florística no nível de gênero e família, bem como a mudanças nos padrões de 

abundância relativa de espécies causadas pela sucessão florestal e por distúrbios diversos. 
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Figura 1  Flores de espécies arbóreas (PAP ≥ 15cm) em 10,24ha da Parcela 
Permanente de Floresta de Restinga no Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso, Cananéia, SP. (A-B) Flores femininas de Ilex theezans e 
masculinas de I. amara, respectivamente (Aqüifoliaceae, dióicas), (C) 
Myrcia bicarinata (Myrtaceae, hermafrodita) e (D) flor masculina de 
Euterpe edulis (Arecaceae, monóica). 
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Figura 2. Flores de espécies arbóreas dióicas (PAP ≥ 15cm) em 10,24ha de da 

Parcela Permanente de Floresta de Restinga do Parque Estadual da 
Ilha do Cardoso, Cananéia, SP. (A) Cabralea canjerana (Meliaceae), (B) 
Coussapoa microcarpa (Cecropiaceae), (C) Scheeflera angustissima 
(Araliaceae) e (D) Pera glabrata (Euphorbiaceae). 
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Figura 3. Frutos de espécies arbóreas dióicas (PAP ≥ 15cm) em 10,24ha da Parcela 

Permanente de Floresta de Restinga do Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso, Cananéia, SP. (A) Calophyllum brasiliense (Clusiaceae), (B) 
Erythroxyllum amplifolium (Erythroxyllaceae), (C) Rapanea ferruginea 
(Myrsinaceae) e (D) Ocotea pulchella (Lauraceae). 
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 Anexo 1. Relação das espécies de plantas amostradas na Parcela Permanente em trecho de 
Floresta Restinga no interior do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Cananéia-SP, e 
observações a respeito de seus sistemas sexuais. ÓV: óvulo; FR: fruto; P: pólen (média ⎪ desvio 
padrão); SEX: sexualidade; H: hermafrodita; M: monóica; D: dióica; ?: dado inferido; X: presença 
observada; H, D: presença de hercogamia ou dicogamia, respectivamente; NH: não hercogâmica; 
ND: não dicogâmica; números entre parênteses: número de indivíduos amostrados; negrito: dados 
coletados total ou parcialmente em herbário, sublinhado: grupo taxonômico com estudo publicado, 
sobrescrito: fonte bibliográfica utilizada. 

FAMÍLIAS E ESPÉCIES ÓV FR P SEX H-D 

Anacardiaceae      

Tapirira guianensis (14) ? X 95,5 D1 NH 

Annonaceae      

Guatteria australis (4) X X 92,5 H 2 NH 

Rollinea sericea (1) ? X ? H? 2 NH 

Xylopia brasiliensis (1) ? X ? H 2,3 NH 

X. langsdorffiana (8) X? X 95,2 ± 08 H? 2 NH 

Aquifoliaceae      

Ilex amara (8) X ? 92,5 D?1,2 - 

I. pseudobucus      - 

I. theezans (14) X X 98,3 ± 1 D 1 - 

Araliaceae      

Scheflera angustissima (10) ? X 91,3 M-D? - 

Arecaceae      

Astrocarium acculeatissimum (6) ? X ? M 2,4 - 

Euterpe edulis (8) ? X 97,3 ± 2.1 M 2,4 - 

Geonoma schottiana (6)     - 

Syagrus romanzoffiana     - 

Bignoniaceae      

Jacaranda puberula (6) X X 99,5 H 2 NH 

Tabebuia alba     NH 

T. cassinoides (1) ? X ? H? NH 

Boraginaceae      

Cordia sellowiana  (1) X ? 63 H? 2 ? 

Celastraceae      

Maytenus robusta (10) X X 85 ±13.1 D - 

Cecropiaceae      

Cecropia pachystachya ? ? ? D7 - 

Coussapoa microcarpa (4) X X 94,3 ± 1,2 D - 

Chloranthaceae      

Hediosmum brasiliense  (1) ? X ? D? 2 - 

Chrysobalanaceae      

Hirtella hebeclada  (4) X X 96 ± 2,8 H 2 NH 

Clethraceae      

Clethra scabra (2) ? X ? H? 2 ? 

Clusiaceae      
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Calophyllum brasiliensis (8) ? ? 92,6 D? 5 - 

Clusia criuva (7) X X 94,3 ± 2.2 D - 

Garcinia gardneriana (8) X X 97,3 ± 0,9 D 2 - 

Rheedia granderiana (1)      

Erytroxyllaceae      

Erythroxyllum amplifolium (9) X X 55,9 H? 2 ? 

Euphorbiaceae      

Alchornia triplinervea (1) ? X ? D? 1 - 

Croton macrobothrys (1) X X ? M 2,6 - 

Pera glabrata (12) X X 92,2 ± 7,5 M 2 - 

Fabaceae      

Abarema langsdorfii (2) X X ? H7 NH 

A. lusoria (1) X X ? H? 2 NH 

Balizia pedicellaris  (15) ? X ? H? 2 ? 

Hymenolobium javanensis (1)      

Lauraceae      

Aniba cf viridis (1) ? X 97,5 ±  
1,5 M-D? - 

Endlicheria paniculata (1) X ? 90 H? NH 

Nectandra grandiflora (2) X X 93 H? 2 NH 

N. oppositifolia (1) X X 95,2 ± 1,2 H NH 

Ocotea aciphylla (6) X 
X 96,3 ± 

2,5 
H 1,2 

 

O. dispersa (1) X ? X H? 2  
O. glaziowii (1) ? X ? H? 1,2  

O. pulchella (15) X 
X 94,4 ± 

2,5  
H 1,2 

NH 

Malpighiaceae      

Byrsonima ligustrifolia (6) X X 96,2 ±  
3,7 H NH 

Melastomataceae      

Miconia cubatanensis X X X H 2  

M. cf. saldanhaei ? X ? H? 2  

M. cf. racemifera X ? 89 H? 2  

Tibouchina trichopoda X X 90 H  

M. carthacea      

Meliaceae      

Guarea macrophylla ? X ? D? - 

Cabralea canjerana      

Monimiaceae      

Molinedia boracensis  ? 16 D? - 

M. schottiana ? ? 91,7 ± 1,1 D? 2 - 

Myrsinaceae      

Rapanea ferruginea ? X ? D? 1 - 



4° Relatório Temático do Projeto Parcelas Permanentes   Parte IX   

 

Processo FAPESP 1999/09635-0                              Janeiro/2006  rrr@esalq.usp.br 

200

R. guianensis ? X ? D? 1 - 

R. umbellata  ? X ? D? 1 - 

R. venosa ? X ? D? 1 - 

Myrtaceae      

Blepharocalyx salicifolius X X 79,6 H NH-ND 

Calyptranthes conccina X X 96 H NH-ND 

Eugenia neoglomerata ? X ? H?  

E. sulcata X X 94 ± 7,7 H  

E. umbelliflora ? X ? H?  

Gomidesia affinis X X 87,2 ± 16 H  

G. fenzliana X X 91,8 ± 6,4 H  

G. schaueriana X X 96 H  

Marlierea eugeniopsoides X X 96,4 ± 2,1 H  

Myrcia bicarinata X X 86,1 H NH-ND 

M. glabra      

M. grandifolia ? X ? H? NH-ND 

M. multiflora X X 93,8 ± 3,5 H  

M. racemosa (3) X X 87,1 ± 7,9 H  

M. rostrata (1) X X 65 H NH-ND 

Myrcia sp.      

Neomitrantes glomerata (1) X ? 90,5 H?  

Pimenta pseudocaryophyllus (3) X X 98,5 ± 0,7 H NH 

Psidium cattleyanum (1) X X 89,1 H NH 

Siphoneugena guilfoyleiana (2) X X 88 H ? 

Olacaceae      

Heisteria silvianii (1) ? X ? H? 2 ? 

Rubiaceae      

Amaioua intermedia (6) - X 94 ± 5 D? 1 - 

Posoqueria latifolia (3) X X 86,4 ± 
14,1 H 2 H-D 

Rudgea villiflora (1) X X X H 2  

Sapotaceae      

Manilkara subsericea (2) X  45,4  H NH 

Pouteria beaurepairei (1) ? X ? H? 1,2 ? 

Styracaceae      

Styrax glaber (1) X ? ? M-D? - 

Ternstroemiaceae      

Ternstroemia brasiliensis (7) X X 90,5 ± 
12,6 H ? 

1Oliveira (1996), 2Chazdon et al. (2003), 3Andrade et al. (1996), 5 Fischer & Santos (2001), 6 Passos & Sazima(2000), 7Matallana et al. 
2005 
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Anexo 2. Relação das espécies de plantas amostradas na Parcela Permanente em 10ha de 
Cerradão no interior da Estação Ecológica de Assis, Assis-SP, e observações a respeito de seus 
sistemas sexuais. ÓV: óvulo; FR: fruto; P: pólen (média ± desvio padrão); SEX: sexualidade; H: 
hermafrodita; M: monóica; D: dióica; ?: dado inferido; X: presença observada; H, D: presença de 
hercogamia ou dicogamia, respectivamente; NH: não hercogâmica; ND: não dicogâmica; números 
entre parênteses: número de indivíduos amostrados. 

FAMÍLIAS E ESPÉCIES ÓV FR P SEX H-D 

Anacardiaceae      

Tapirira guianensis (6) X X 96,2 ± 
1,3 

D - 

Annonaceae      

Xylopia aromatica (13) X X 95,4 ± 
3,2 

H NH 

Apocynaceae      

Aspidosperma tomentosum    H2  

Aqüifoliaceae      

Ilex brasiliensis    D1,2,7  

I. paraguaiensis    D1,2,7  

Arecaceae      

Syagrus romanzoffiana (8)  X  M  

Asteraceae      

Gochnatia polymorpha (3)  X  H  

Piptocarpha axillaris (8) X X 98,5 ± 1 H NH 

Asteraceae sp. 1 (1)  X    

Bignoniaceae      

Tabebuia sp.    H1  

Bombacaeae      

Eriotheca cf. gracilipes (2) X  ? H NH 

Burseraceae      

Protium heptaphyllum (1) X  95,5 D2  

Caesalpinaceae      

Bauhinia sp.    H2  

Clethraceae      

Clethra scabra (2)  X  H  

Celastraceae      

Maytenus robusta    D  

Clusiaceae      

Calophyllum brasiliense    D  

Combretaceae      

Terminalia brasiliensis (1)  X  H2  

Erythroxylaceae      

Erythroxylum cuneifolium    H2  

E. deciduum (4) X  91,7 ± 
2,4 

H NH 

E. torstuosum    H2  
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Erythroxylaceae sp.1 (1) X X 96 H  

Euphorbiaceae      

Pera glabrata (15) X X 82,8 ± 
3,1 

M  

Croton floribundus    M  

Fabaceae      

Machaerium acutifolium (1)  X  H2  

M. brasiliense    H2  

Ormosia sp.    H2  

Platipodium elegans (1)  X  H  

Fabaceae sp.1 (1)  X  H  

Flacourtiaceae      

Casearia sp. (1)  X  H  

Casearia decandra    H2  

C. lasiophylla    H2  

C. silvestris    H2  

Lauraceae      

Endlicheria paniculata    H2  

Nectandra cuspidata (6) X X 94,7 ± 
2,5 

H2  

N. opositifolia    H2  

Ocotea corymbosa (6)  X  H1,2  

O. velloziana    H1,2  

Malpighiaceae      

Byrsonima basiloba (1)  X  H  

B. coccolobifolia  X  H  

B. laxiflora (5)  X  H  

Melastomataceae      

Miconia ligustroides  (1) X X 89,7 H NH 

Miconia sp.1 (6) X X 91,5 ± 
2,5 

H NH 

Tibouchina stenocarpa    H  

Meliaceae      

Cabralea canjerana    H  

Trichilia pallida      

Mimosaceae      

Anadenathera falcata (1)  X  H  

Mimosaceae sp.1  X  H NH 

Stryphnodendrum obovatum    H2  

Monimiaceae      

Mollinedia widgrenii    D2  

Moraceae      

Brosmium sp.    M2  

Fícus sp.    M2  
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Myrsinaceae      

Rapanea lancifolia (6)  X  H  

R. umbellata (9) X X 86,4 ± 
7,1 

H  

Myrtaceae      

Calyptranthes clusifolia    H  

Eugenia sp.1 (5) X  94,3 ± 
0,2 

H NH 

E. aurata    H  

E. moraviana    H  

E. plurifolia    H  

Gomidesia affinis    H  

M. bella    H  

M. falax    H  

M.guianensis (2) X X 89,5 ± 
2,7 

H NH 

M. linguiformis    H  

M. multiflora (8) X X 95 ± 0,9 H NH 

M. tomentosa (6) X  5 ± 0,8 H NH 

M. venulosa (6) X  96,2 ± 
3,5 

H NH 

Psidium sp.1 (1)  X 92,6 H  

Myrtaceae sp.1 (1)  X 87,2 H  

Nyctaginaceae      

Guapira graciliflora (2)    D NH 

Guapira noxia (1)    D NH 

Ochnaceae      

Ouratea spectabilis    H2  

Rubiaceae      

Amaioua intermedia (1)  X  D  

Coussarea hidrangeaefolia    H2  

Faramea montevidensis (6)  X  H2 H 

Ixora brevifolia (5)  X  H  

Rutaceae      

Zanthoxylum rhoifolium    D2  

Sapindaceae      

Cupania tenuivalves (3)    D/M2  

Symplocaceae      

Symplocos mosenii (13)  X  H  

S. pubescens    H2  

S. tenuifolia    H2  

Tiliaceae      

Luehea grandiflora    H,1,2  

Vochysiaceae      

Qualea cordata (9)  X  H  
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Q. grandiflora (3)    H  

Vochysia tucanorum (1)  X  H  
1Oliveira (1996), 2Chazdon et al. (2003), 3Andrade et al. (1996), 5 Fischer & Santos (2001), 6 Passos & Sazima(2000), 7Matallana et al. 
2005 
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