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MARRONI, GUILHERME DE GENOVA. Efeito do sombreamento sobre a 

fotossíntese e mortalidade em espécies não arbóreas do cerrado stricto sensu. 2019.  

52p. Dissertação (Mestrado em Biociências). – Faculdade de Ciências e Letras, 

Universidade Estadual Paulista, Assis. 

 

RESUMO: O Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão, 

com ampla diversidade de espécies e endemismo. Nas últimas décadas, áreas de 

Cerrado vêm sofrendo alterações fitofisionômicas, devido principalmente à ausência do 

fogo. A sua ausência tem possibilitado que áreas de cerrado stricto sensu sejam 

invadidas por espécies arbóreas, levando ao adensamento da vegetação, que por sua vez, 

reduz a riqueza de espécies não lenhosas, por diminuição da luminosidade. Assim, o 

presente estudo avaliou as respostas de três espécies não arbóreas típicas do cerrado 

stricto sensu em condições artificiais de sombreamento, a partir de observações 

fenológicas da mortalidade e capacidade de rebrota, além da análise de parâmetros 

fotossintéticos. Após 14 meses de experimento, a taxa de mortalidade foi de 43% para 

as plantas sombreadas, enquanto que as controles (plantas não sombreadas) tiveram uma 

mortalidade de 10%. As espécies avaliadas (Hyptis campestris, Cissampelos ovalifolia e 

Lepidaploa chamissonis), quando sombreadas, apresentaram menor ponto de saturação 

e de compensação luminoso e menor assimilação de carbono, demonstrando potencial 

de aclimatação. Contudo, plantas sombreadas estão abaixo do ponto de saturação de luz, 

o que junto com as rebrotas sucessivas pode ter levado ao exaurimento das suas 

reservas, comprometendo sua sobrevivência. Desta forma, o adensamento vegetacional 

pode ser um risco para a preservação de plantas não arbóreas de Cerrado. 

 

Palavras-chave: Cerrado. Fotossíntese. Sombra. Espécies não arbóreas. Curvas de 

resposta à luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MARRONI, GUILHERME DE GENOVA. 2019. Effect of shading on photosynthesis 

and mortality in non-arboreal species of cerrado stricto sensu.  52p. Dissertation 

(Masters in Biosciences). São Paulo State University (UNESP), School of Sciences, 

Humanities and Languages, Assis, 2019. 

 

ABSTRACT: The Cerrado is considered the second largest Brazilian biome in 

extension, with wide species diversity and endemism. In the last decades, areas of 

Cerrado have undergone phytophysiognomic alterations, mainly due to the absence of 

fire. Its absence has allowed tree species to invade areas of cerrado stricto sensu, 

leading to the densification of vegetation, which in turn reduces the richness of non-

woody species, due to the reduction of luminosity. Thus, the present study evaluated 

the responses of three non-arboreal species typical of cerrado stricto sensu under 

artificial shading conditions, based on phenological observations of mortality and 

resprouting capacity, as well as the analysis of photosynthetic parameters. After 14 

months of experiment, the mortality rate was 43% for shaded plants, while the controls 

(unshaded plants) had a mortality of 10%. The evaluated species (Hyptis campestris, 

Cissampelos ovalifolia and Lepidaploa chamissonis), when shaded, showed lower 

saturation point and light compensation point and lower carbon assimilation, showing 

acclimatization potential. However, shaded plants are below the point of saturation of 

light, which along with the successive resprouts can have led to the exhaustion of their 

reserves, compromising their survival. In this way, vegetational densification may be a 

risk for the preservation of non-arboreal Cerrado plants. 
 

 

Keywords: Cerrado. Photosynthesis. Shade. Non-arboreal species. Light response 

curves. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Cerrado brasileiro (uma savana tropical) é considerado um dos “hot-spots” 

mundiais (MITTERMEIER et al., 2005), por possuir uma grande diversidade de plantas, 

sendo mais de 4 mil delas endêmicas deste bioma (MYERS et al., 2000; SILVA, 2002; 

CARVALHO et al., 2008). Por outro lado, o Cerrado está ameaçado pela ação 

antrópica, devido ao aumento das áreas agrícolas, sendo fundamental a ampliação da 

sua área de proteção integral para sua conservação (CARRANZA et al., 2014; 

FRANÇOSO et al., 2015). Sua vegetação mais típica é característica da paisagem do 

Planalto Central, porém ocorre também em áreas mais periféricas, nas regiões Sudeste, 

Nordeste e Norte do Brasil, estendendo-se originalmente por 2 milhões de km², 

ocupando cerca de 22% do território nacional (RATTER et al., 1997). Este bioma 

apresenta diferentes fitofisionomias, compreendendo desde formações florestais, 

passando por savânicas até fisionomias campestres, sendo diversificado em sua 

geomorfologia, macroclima, solo e altitude, tendo como determinante principal a 

frequência do fogo (COUTINHO, 1982). O cerrado stricto sensu, um tipo de formação 

savânica, é a fitofisionomia mais característica e dominante ao longo do território do 

bioma Cerrado, ocupando quase 70% de sua área (RIBEIRO & WALTER, 1998).  

O cerrado stricto sensu caracteriza-se pela presença de árvores esparsas e por um 

estrato herbáceo contínuo, muito rico e diverso em termos de espécies vegetais 

(SCHOLES & ARCHER, 1997). Esse estrato, constituído por ervas (eudicotiledôneas), 

gramíneas, subarbustos e arbustos, bem como as árvores, possui estratégias funcionais 

características de sua forma de crescimento, as quais possibilitam estas plantas lidar 

com o fogo, a seca (durante uma longa estação), a baixa disponibilidade de nutrientes no 

solo, e a alta luminosidade ocorrente em todas as estações (SEGHIERI et al., 1995; 
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PRIOR et al., 1997; FRANCO & LÜTTGE, 2002; GOLDSTEIN et al., 2008; SOUZA 

et al., 2016). Muitas de suas espécies não arbóreas apresentam órgãos subterrâneos com 

grande número de gemas e tecidos capazes de acumular reservas nutricionais, 

principalmente carboidratos. Em plantas de Cerrado, as reservas principais são as de 

amido ou de carboidratos solúveis, como glicose e frutose livres, sacarose, 

oligossacarídeos e frutanos (FIGUEIREDO-RIBEIRO & DIETRICH, 1983; 

FIGUEIREDO-RIBEIRO et al., 1986; TERTULIANO & FIGUEIREDO-RIBEIRO 

1993; JOAQUIM et al., 2014; ALMEIDA et al., 2015; JOAQUIM et al., 2017). A 

presença desses órgãos, contendo reservas e gemas, é de suma importância para as 

plantas de Cerrado que perdem sua parte aérea durante os períodos de seca ou durante a 

passagem do fogo, pois permite sua rebrota após estes eventos (RIZZINI & 

HERINGER, 1961; FIGUEIREDO-RIBEIRO et al., 1986; PATE, 1990; HAYASHI & 

APPEZZATO-DA-GLORIA, 2005; SILVA et al., 2013). As rebrotas podem ocorrer 

também a partir de órgãos aéreos, como caules e ramos (ROCHA & SILVA, 1999; 

SATO, 1996). 

A luz pode ser considerada como um dos principais recursos necessários para 

que as plantas possam se estabelecer, crescer e persistir nos mais diversos ambientes 

(BELSKY, 1994; WALTERS & REICH, 1996; POORTER & KITAJIMA, 2007). A 

disponibilidade de luz dependente de vários fatores bióticos e abióticos, como estrutura 

da vegetação e época do ano (DENSLOW & GUZMAN, 2000; PETERSON et al., 

2007). Em particular, a estrutura física da vegetação é capaz de gerar um gradiente 

vertical de disponibilidade de luz, criando também uma heterogeneidade espacial no 

sub-bosque, afetando fortemente o estabelecimento e o crescimento da vegetação no 

estrato inferior (ROSSATTO et al., 2018). Este efeito é especialmente estudado em 

florestas tropicais, onde a alta densidade de árvores por m2, aliada à sua altura limitam a 
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intensidade luminosa disponível para as plantas de sub-bosque realizarem fotossíntese 

(POORTER & GARNIER, 1999), além de alterar a composição espectral da luz 

(CASTRO, 2000).  

O gradiente vertical de disponibilidade de luz criado pela estrutura florestal 

normalmente resulta em um gradiente vertical de estratégias de uso de luz no nível 

foliar, onde árvores que atingem as camadas mais altas do dossel têm folhas mais 

espessas, com maior capacidade fotossintética, possuindo também mecanismos de 

proteção às altas irradiâncias (THOMPSON et al., 1992; SANTIAGO & WRIGHT, 

2007). Plantas de sub-bosque, ao contrário, possuem folhas maiores, mais finas e com 

altos teores de clorofila como adaptações para aumentar a captação de luz difusa 

(VALLADARES et al., 2002). Em contraste com as florestas, a vegetação das savanas 

possui árvores esparsas, de modo que plantas de menor porte ocorrem normalmente sob 

intensidades luminosas bem mais altas, quando comparadas àquelas que prosperam no 

sub-bosque da floresta (LUDWIG et al., 2004; PINHEIRO et al., 2016). Assim, a 

vegetação savânica tende a selecionar plantas que apresentam um conjunto de 

características foliares e respostas fotossintéticas, tais como menor área foliar e maior 

capacidade fotossintética por área foliar (FRANCO et al., 2007; GOULART et al., 

2011), diferentemente das características de plantas de sub-bosque em ambientes 

florestais, onde a tolerância à sombra é vital (PRIOR et al., 2003; LÜTTGE, 2008). 

A compreensão das respostas fotossintéticas e estratégias de sobrevivência das 

plantas de savana em função da disponibilidade de luz é de fundamental importância 

ecológica, já que as savanas podem sofrer transição para florestas fechadas, devido à 

extinção de regimes naturais de fogo (SILVA et al., 2008; PINHEIRO & DURIGAN, 

2009; MURPHY & BOWMAN, 2012; HOFFMANN et al. 2012; STEVENS et al., 

2017). Quando o fogo é suprimido, há uma alta taxa de recrutamento de espécies 
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florestais, as quais modificam o ambiente luminoso e outras características abióticas do 

ambiente savânico (HOFFMANN et al., 2012). Entre estas modificações, ocorre o 

fechamento do dossel, que reduz a disponibilidade de luz para as plantas de sub-bosque, 

tendo alto potencial para selecionar plantas que possuam folhas com características que 

promovem a captura eficiente de energia solar em ambientes com pouca disponibilidade 

desse recurso (VALLADARES et al., 2012). O fechamento do dossel pode, portanto, 

afetar a persistência de espécies típicas de savana, resultando em mudanças na riqueza e 

composição florística (PINHEIRO et al., 2016). 

O principal foco dos estudos em savanas tropicais continua sendo as 

características e a diversidade de espécies arbóreas, existindo poucos estudos com 

plantas não arbóreas (SANKARAN et al., 2004; WIGLEY et al., 2010). Ainda mais 

escassos são os estudos que avaliam o efeito do sombreamento sobre a sobrevivência de 

espécies não arbóreas, especialmente tomando-se em conta as mudanças ambientais 

impulsionadas pela invasão florestal, e a estrutura e composição das comunidades não 

arbóreas de Cerrado (PINHEIRO et al., 2016). Os principais trabalhos referem-se às 

mudanças na composição e riqueza de espécies arbóreas, devido à invasão florestal em 

áreas típicas de savanas da África (SMIT, 2004, MITCHARD et al., 2009), Austrália 

(BOWMAN, 1992; 2001) e do Brasil (PINHEIRO & MONTEIRO, 2006; PINHEIRO 

& DURIGAN, 2012; ALMEIDA et al., 2014). No entanto, estes estudos basearam-se na 

análise de aspectos florísticos e estruturais das comunidades de plantas arbóreas, sem 

levar em consideração aspectos funcionais das espécies em relação às alterações nas 

condições abióticas.  

Neste contexto, o presente estudo visou analisar as respostas de três espécies não 

arbóreas típicas do cerrado stricto sensu frente a condições experimentais de 

sombreamento artificial, unindo-se observações fenológicas da mortalidade e 
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capacidade de rebrota das espécies com análises de suas taxas fotossintéticas, avaliando 

se as mesmas apresentam potencial de aclimatação à sombra. Espera-se que plantas não 

arbóreas do cerrado stricto sensu quando sombreadas rebrotem, apresentando, porém, 

menor capacidade fotossintética e maior taxa de mortalidade quando comparadas com 

plantas das mesmas espécies em condições naturais de não sombreamento.  
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CONCLUSÃO GERAL 

Os dados obtidos neste estudo demonstram que em caso de invasão florestal e 

adensamento das áreas de cerrado stricto sensu, algumas espécies são capazes de 

persistir por um determinado período de tempo, pois são capazes de apresentar 

plasticidade foliar, tornando suas folhas capazes de captar recursos luminosos escassos. 

 Entretanto, os resultados fenológicos demonstram que há uma maior 

mortalidade de indivíduos sob sombreamento, o que sugere que essas espécies seriam 

capazes de aclimatar suas folhas por um período de tempo, porém não conseguiriam 

lidar com a baixa disponibilidade de recurso luminoso em longo prazo, e 

desapareceriam pelo esgotamento de suas reservas, para compensar o menor ganho de 

carbono e por rebrotarem continuamente. Os resultados aqui apresentados reforçam a 

recomendação feita por vários estudos, demonstrando a importância do fogo e do 

ambiente mais aberto para persistência de uma alta diversidade de espécies não arbóreas 

típicas do ambiente savânico. 
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