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RESUMO

Em comunidades montadas por processos determinísticos os filtros abióticos ou bióticos

selecionam espécies e características funcionais com melhor aptidão. Com base nisso, a

hipótese deste trabalho é que filtros abióticos e bióticos atuem ao longo da

cronossequência, gerando diferentes processos de montagem das comunidades. Deste

modo foram levantadas as seguintes previsões: I) Caso exista integração funcional entre

os órgãos, os diferentes processos de montagem da comunidade gerarão diferentes

espectros de economia para a planta, II) Características e estratégias funcionais

apresentarão diferentes relações com as taxas demográficas ao longo da

cronossequência e III) Os diferentes processos de montagem vão gerar diferentes

padrões para estrutura filogenética e funcional, sendo estes modificados ao longo do

tempo em virtude da mortalidade e do recrutamento. Para testar estas previsões, foram

coletados dados de oito características funcionais (foliares, reprodutivos, tronco e planta

inteira) em 64 espécies, distribuídas em nove áreas, sendo seis capoeiras (três com 17

anos e três com 25 anos de regeneração, aproximadamente) e três florestas maduras,

localizadas sob domínio da Floresta Ombrófila Densa, na região do litoral Norte de

Pernambuco, Brasil. Em cada uma dessas áreas foram obtidas as taxas de mortalidade,

recrutamento e crescimento das espécies e grupos de espécies. Foi observado que não

existe um espectro de economia para planta, de modo que os órgãos atuam de forma

independente, não variando ao longo da cronossequência. Algumas características

tiveram forte influência sobre a demografia das plantas, mas estas relações também não

variaram com a cronossequência. Quando as espécies foram agrupadas com base no

maior número de características voltadas para uso rápido do recurso (espécies

aquisitivas), para a conservação do recurso (espécies conservativas) ou com

características voltadas para ambas as estratégias (espécies intermediárias) , as taxas

demográficas apresentam algumas variações ao longo da cronossequência, com maior

mortalidade de espécies aquisitivas e intermediárias nas vegetações com 25 anos de

regeneração e maior recrutamento de espécies intermediárias e conservativas no final da

cronossequência. Além disso, foi observado que não existe sinal filogenético para as

características estudadas, indicando que não houve conservação de nicho, e que as

estruturas filogenética e funcional apresentam padrão aleatório nas fases iniciais da

sucessão, enquanto que no fim da sucessão a comunidade era funcionalmente dispersa e

filogeneticamente agrupada. Estes padrões se mantiveram ao longo do tempo, não
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sofrendo influência de indivíduos e espécies mortos e recrutados. Deste modo, é

possível afirmar que ao longo desta cronossequência, as variações nos filtros foram

percebidas de forma diferente quando analisadas por populações e por comunidades.

Características analisadas no nível de população não refletiram a influência das

mudanças observadas ao longo da cronossequência, enquanto que para comunidade as

influências foram mais perceptíveis. Portanto, o estudo das características funcionais e

da dinâmica, bem como dos grupos de espécies, forneceram informações importantes

sobre os processos e conseqüentemente sobre montagem das comunidades com

diferentes disponibilidades de recursos.

Palavras chave: Características funcionais, Demografia, Floresta secundária,

Integração funcional, Regras de montagem.
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ABSTRACT

In communities assembled by deterministic processes, abiotic or biotic filters select

species and functional traits with higher fitness. Based on this, the hypothesis of this

work is that abiotic and biotic filters operate over a chronosequence, generating

different community assembly processes. Thus, the following predictions were made: I)

If functional integration exists between organs, different processes of community

assembly will generate different economics spectra for the plant II) Functional strategies

and traits will show different relationships with demographic rates over the

chronosequence; and III) Assembly processes will generate different patterns of

phylogenetic and functional structure, which will be modified over time due to mortality

and recruitment. To test these predictions, data on eight functional characteristics were

collected (leaf, reproductive, stem and whole plant) in 64 species distributed in nine

areas, six being secondary growth forests (three with approximately 17 years and three

with approximately 25 years of abandonment), and three mature forests, located within

the dense ombrophilous forest domain in the northern coastal region of Pernambuco,

Brazil. In each one of these areas rates of mortality, recruitment and growth of the

species and communities were obtained. The existence of an economics spectrum for

plants was not observed, meaning that the organs acted independently, not varying over

the gradient. Some traits had a strong influence on the plant demographics, but these

relationships also did not vary with chronosequence. When species were grouped based

on the largest numbers of traits favouring rapid resource use (acquisitive species), or

resource conservation (conservative species) or traits adapted to both strategies

(intermediate species), the demographic rates showed some variation over the

chronosequence, with higher mortality in acquisitive and intermediate species in areas

with 25 years abandonment and higher recruitment of intermediate and conservative

species at the end of the chronosequence. Furthermore, it was observed that a

phylogenetic signal did not exist for the traits studied, indicting that there was no niche

conservation and that the phylogenetic and functional structure showed a random

pattern in the initial stages of succession, whilst at the end of succession the community

was functionally dispersed and phylogenetically grouped. These patterns were

maintained over time, not influenced by individuals and dead and recruited species.

Thus, it is possible to say that throughout this chronosequence, the variations in filters

were perceived differently when analysed by populations or communities. Traits
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analysed at the population level did not reflect the influence of changes observed over

the chronosequence, while for the community these influences were more noticeable.

Therefore, the study of functional and dynamic traits, as well as species groups,

provides important information about the processes, and consequently the assembly, of

communities with different resource availabilities.

Keywords: functional traits, demography, secondary forest, functional integration, rules

of assembly.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

Mudanças no uso da terra podem determinar largamente o futuro das florestas

tropicais (Wright 2010). O desmatamento fez com que em 2005 cerca de metade das

florestas tropicais úmidas apresentassem 50% ou menos de cobertura vegetal (Asner et

al. 2009). No Brasil, dos 1,3 milhões de km2 originais da Mata Atlântica restam apenas

12,5%, distribuídos em remanescentes florestais acima de 3ha, sendo que em

Pernambuco este valor cai para 12% (SOS Mata Atlântica 2014), com taxas de perda

estimadas para 2,14% ao ano (Trindade et al. 2008). No entanto, há indícios de que os

efeitos do desmatamento nestas florestas vêm declinando paulatinamente devido ao

aumento nas taxas de reflorestamento e regeneração florestal natural (Chazdon 2012).

Em 2010, pelo menos 11,8% das florestas tropicais úmidas do planeta estavam em

algum estádio de regeneração, formando um mosaico vegetacional com remanescentes

florestais em diferentes estádios sucessionais (Wright 2010; Trindade et al. 2008).

Neste contexto, as florestas secundárias são vistas como áreas potenciais para a

regeneração da floresta, podendo efetivamente alcançar o estádio de florestas maduras,

e compensar a perda de espécies após o desmatamento (Trindade et al. 2008). Sabe-se

que a composição destas comunidades inicialmente é diferenciada, uma vez que o

ambiente, e conseqüentemente a disponibilidade de recursos, bem como a diferenciação

de nicho, atuam como filtros (Cornwell & Ackerly 2009; Webb et al. 2010; Uriarte et

al. 2012; Purschke et al. 2013), com fortes efeitos sobre a demografia (Russo et al.

2008; Lasky et al. 2013), restringindo quais espécies e características tendem a ser

dominantes (Cornwell & Ackerly 2009; Schleicher et al. 2011; Pérez-Ramos et al.

2012; Lasky et al. 2013). A força dos filtros depende das condições de determinada área

(Cornwell & Ackerly 2009; Schleicher et al. 2011), e pode variar no espaço e no tempo

(Webb et al. 2010; Lasky et al. 2013), de modo que ao longo da sucessão, espera-se

uma alteração na natureza dos filtros (Schleicher et al. 2011; Purschke et al. 2013).

Desta forma, mudanças nas condições e na disponibilidade de recursos fazem com que

ocorra perda ou diminuição de espécies com determinada estratégia e substituição

destas por espécies com estratégias diferentes, de forma que florestas secundárias, a

depender das mudanças sofridas, podem atingir um estádio de floresta madura

(Schleicher et al. 2011; Purschke et al. 2013), refletindo em diferentes padrões de

diversidade (Purschke et al. 2013).
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Compreender os processos e mecanismos que levam à formação e à manutenção

das comunidades é um grande desafio (Webb et al. 2010; Lasky et al. 2013). Devido a

isto, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ampliar o conhecimento

acerca das diferentes estratégias funcionais apresentadas pelas plantas arbóreas da Mata

Atlântica nordestina, bem como suas relações com as variações demográficas e como

essas variações influenciam os padrões de diversidade ao longo do gradiente

sucessional. Os aspectos levantados acima foram abordados em três manuscritos, sendo

que cada um busca responder questões específicas a respeito de como características

funcionais de plantas influenciam nas respostas das espécies às variações ambientais,

impostas pela sucessão da vegetação, na floresta tropical úmida.

Os manuscritos foram delimitados pelas seguintes perguntas: Manuscrito I - O

espectro de economia da planta varia ao longo da sucessão secundária na floresta

tropical? Baseia-se na idéia da existência de integração funcional entre os órgãos,

levantando a hipótese de que o espectro de economia da folha (conservativa ou

aquisitiva) seja um bom indicador do espectro de economia da planta e que esta pode

variar ao longo do gradiente. Manuscrito II - Características e estratégias funcionais

são bons preditores da variação demográfica ao longo de uma cronossequência? Neste

manuscrito foi avaliada a distribuição das espécies e seus desempenhos em diferentes

ambientes, tendo como base a influência das características e estratégias funcionais

sobre as taxas demográficas. Acredita-se que as comunidades vegetais da floresta

tropical, distribuídas ao longo de uma cronossequência, podem apresentar diferenças

nas relações entre taxas e características funcionais, bem como entre taxas e estratégias

funcionais, devido a variação na disponibilidade de luz. Manuscrito III - Mudanças nas

diversidades, filogenética e funcional de plantas, ao longo da sucessão, são dirigidas por

processos demográficos? Tendo como base os padrões diferentes entre os tipos de

diversidade ao longo da sucessão, acredita-se que as estruturas, funcional e filogenética

das comunidades, mudem à medida que a sucessão avança, fazendo com que as

diferenças observadas entre florestas secundárias e maduras fiquem menos perceptíveis,

como resultado da substituição de espécies com características diferentes ao longo do

tempo.
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2 MANUSCRITO I

O ESPECTRO DE ECONOMIA DA PLANTA MUDA AO LONGO DA

SUCESSÃO SECUNDÁRIA NA FLORESTA TROPICAL?

Maria Amanda Menezes Silva, Andréa de Vasconcelos Freitas Pinto, Ladivania

Medeiros do Nascimento, Ana Carolina Borges Lins-e-Silva, André Luiz Alves de Lima

e Maria Jesus Nogueira Rodal

Resumo

A integração funcional, no nível da planta inteira, entre as estratégias dos diversos

órgãos da planta, precisa ser mais bem elucidada, para facilitar a compreensão da

ecologia das espécies ao longo de um gradiente ambiental. Deste modo , foram

propostas as hipóteses que (1) existindo integração funcional entre os órgãos, o espectro

de economia da folha será um bom indicador do espectro de economia da planta, e que

(2) processos de montagem da comunidade mudam ao longo do gradiente sucessional,

gerando diferentes espectros de economia para a planta. Para testar estas previsões,

foram coletados dados de oito características funcionais (foliares, reprodutivos, tronco e

planta inteira) em 64 espécies, distribuídas em seis capoeiras (três com 17 anos e três

com 25 anos de abandono, aproximadamente) e três florestas maduras, localizadas sob

domínio da Floresta Ombrófila Densa, na região do litoral Norte de Pernambuco, Brasil.

Os resultados não foram influenciados pela distância geográfica (autocorrelação) e pela

filogenia. Foram observadas correlações positivas entre as concentrações de nutrientes

(N e P) da folha, e negativas entre estas e o teor de matéria seca. Não foi encontrada

integração funcional no nível da planta inteira. No primeiro eixo da análise de

componentes principais apenas as características da folha e a densidade de madeira

foram coordenadas, acompanhando a mesma estratégia, enquanto que no segundo eixo

apenas características foliares e altura máxima foram coordenadas. A mudança

observada na composição e na abundância das espécies ao longo do gradiente foi

suficiente para que houvesse mudanças na distribuição das características funcionais e

conseqüentemente nas estratégias.

Palavras chave: Espectro de economia da folha; Estratégias funcionais; Gradientes

ambientais; Integração funcional; Regras de Montagam.

Artigo aceito pela revista Trees: Structure and Function
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Introdução

Características funcionais são amplamente aceitas como bons indicadores da

ecologia das espécies (Violle et al. 2007), uma vez que são ferramentas consistentes

para compreender as demandas conflitantes que determinam as estratégias de plantas

(Westoby 1998; Freschet et al. 2010; Fortunel et al. 2012). Tais estratégias descrevem

como uma espécie é mantida ao longo de uma série de gerações e como opera na

presença de competidoras, em paisagens ou regimes de distúrbios variados (Westoby

1998; Mendéz-Alonzo et al. 2012).

Várias características, consideradas chave, têm sido propostas para avaliar o

desempenho adaptativo de plantas (Poorter et al. 2008), por estarem relacionadas com a

capacidade de sobreviver, crescer e reproduzir (Westoby 1998; Martinez-Vilalta et al.

2010) e serem fáceis de medir (Cornelissen et al. 2003). Área foliar específica (AFE),

por exemplo, representa a área de captura de luz por unidade de biomassa investida no

tecido foliar (Westoby 1998; Poorter et al. 2008) e pode ser considerada um descritor

fundamental de estrutura e função da folha (Westoby et al. 2002). Folhas com alta AFE

tendem a ter alta concentração de nitrogênio por unidade de massa, alto teor de água,

altas taxas de fotossíntese (alta concentração de clorofila) e respiração (Wright et al.

2004; Poorter et al. 2009). Enquanto que folhas com baixa AFE têm período de vida

mais longo (Weiher et al. 1999), são mais resistentes aos riscos físicos e biológicos

(herbivoria) (Westoby et al. 2002), devido a estrutura mais rígida (alto teor de matéria

seca), alocação de taninos, fenóis e outros compostos defensivos (Westoby 1998).

A densidade da madeira descreve a proporção de tecido e parede celular do caule

(Swenson e Enquist 2007). Plantas com alta porcentagem de tecido fibroso e com

paredes celulares espessas têm alta densidade de madeira (Swenson e Enquist 2007),

armazenando mais carbono por unidade de volume e possuindo menor fração de vasos

condutores, o que pode resultar em menor taxa de fotossíntese, respiração (Weiher et al.

1999) e crescimento em biomassa (Poorter et al. 2008). A sobrevivência aumenta com o

aumento da densidade de madeira (Poorter et al. 2008; Martinez-Vilalta et al. 2010;

Wright et al. 2010), uma vez que madeiras densas possibilitam maior estabilidade

mecânica (Chave et al. 2009). A estabilidade mecânica (largura do tronco e densidade

da madeira) permite que as espécies invistam em altura, e apresentem baixas taxas de

mortalidade (Poorter et al. 2008). A forma da semente também contribui para a aptidão

das espécies, uma vez que está relacionada com a persistência no solo. Sementes
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pequenas e arredondadas persistem no solo por mais tempo, sendo enterradas mais

facilmente, de modo que se tornam menos susceptíveis a predação (Thompson et al.

1993). Além disso, são produzidas em grande número e apresentam alta capacidade de

dispersão e colonização (Westoby 1998).

Após conhecer a função das características isoladamente, estas tem sido

agrupadas e inicialmente as estratégias no nível de órgãos têm sido amplamente

estudadas e as características funcionais, dentro de cada órgão, normalmente covariam,

sendo já conhecidos os espectros de economia da folha (Wright et al. 2004) e da

madeira (Chave et al. 2009). O espectro de economia da folha reflete um equilíbrio

entre folhas com altos teores de nutrientes (N, P, K), área foliar específica e

rotatividade, e baixa concentração de carbono versus folhas com estrutura física custosa

(densas e espessas) e baixa rotatividade (Westoby et al. 2002; Wright et al. 2004; Craine

2005; Poorter et al. 2009; Baraloto et al. 2010; Fortunel et al. 2012). De forma

semelhante, o espectro de economia da madeira é definido pelo equilíbrio entre madeira

densa versus alto conteúdo de água e casca grossa (Chave et al. 2009; Baraloto et al.

2010). Ambos os espectros representam uma demanda conflitante entre uso lento (alto

custo para construção) e rápido do recurso (baixo custo para construção) (Bazzaz e

Pickett 1980; Westoby e Wright 2006; Freschet et al. 2010).

Extrapolar as estratégias encontradas em um determinado órgão (folha, caule ou

raiz) para a planta inteira tem gerado predições distintas (Baraloto et al. 2010). Uma é

derivada da Teoria de História de Vida que assume integração funcional dos diferentes

órgãos da planta e resultaria em custos de construção sincronizados (Triângulo CSR de

Grime et al. 1997), tendo como exemplo trabalhos de Golodets et al. (2009), Pérez-

Ramos et al. (2012), Freschet et al.(2010), Mendéz-Alonzo et al. (2012) e Fu et al.

(2012). A outra é uma reformulação do Triângulo CSR que consiste em um esquema de

três eixos (folha, altura e semente), no qual cada órgão da planta tem uma estratégia

independente dos demais, uma vez que existe alocação diferencial de recursos de acordo

com o ambiente (Esquema LHS de Westoby 1998), como observado por Baraloto et al.

(2010) e Fortunel et al. (2012). Tais diferenças nas estratégias podem estar relacionadas

ao fato de as características funcionais das plantas variarem em diferentes ecossistemas

e gradientes ecológicos (Craine 2005).

Nesta perspectiva, a composição funcional da comunidade é resultado de

processos de montagem (filtros ambientais abióticos, que restringem a gama de

estratégias viáveis, e partição de recursos, que conduz a um limite de similaridade entre
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as espécies coexistentes) que restringem quais espécies e características tendem a ser

dominantes em determinado habitat (Craine 2005; Cornwell e Ackerly 2009; Mouchet

et al. 2010; Schleicher et al. 2011; Mason et al. 2012; Pérez-Ramos et al. 2012). A força

dos filtros abióticos e da similaridade limitante pode ser dependente de condições de

determinada área e pode mudar ao longo de um gradiente (Cornwell e Ackerly 2009;

Schleicher et al. 2011). Ao longo da sucessão, por exemplo, em florestas em estádios

inicias, onde existem recursos em abundância, o filtro ambiental reduz a diversidade

funcional e as espécies convergem em estratégias, diferentemente de florestas maduras,

que tem recursos escassos e nas quais as espécies divergem funcionalmente (Mouchet et

al. 2010; Mason et al. 2012).

Em geral, a sucessão é dirigida por mudanças nas características funcionais

(Schleicher et al. 2011), de forma que as características que favorecem a ocupação e

crescimento rápido são importantes em fases iniciais, e as que oferecem forte habilidade

competitiva são destacadas em fases posteriores (Bazzaz e Pickett 1980; Poorter et al.

2008; Wright et al. 2010; Schleicher et al. 2011). Desta forma, além da mudança nas

características dominantes, a consistência nas relações entre elas e os investimentos

diferenciais entre órgãos também devem ser testados em diferentes ambientes (Freschet

et al. 2010).

Com o objetivo de avaliar se há ou não integração funcional, entre os órgãos da

planta, que ainda é motivo de discussão (Baraloto et al. 2010; Golodets et al. 2009;

Pérez-Ramos et al. 2012; Freschet et al. 2010; Mendéz-Alonzo et al. 2012; Fu et al.

2012), foi investigado como as diferentes estratégias variam na planta e como ocorre a

variação das estratégias ao longo do gradiente sucessional. Deste modo, duas hipóteses

foram propostas para explicar esta questão. Na primeira hipótese é assumido que existe

integração funcional entre os órgãos (Grime et al. 1997), e que o espectro de economia

da folha (conservativa ou aquisitiva) é um bom indicador do espectro de economia da

planta. Na segunda hipótese é afirmado que existindo integração funcional (Grime et al.

1997), os processos de montagem, que mudam ao longo do gradiente e determinam

quais espécies e características tendem a ser dominantes, geram diferentes estratégias ao

longo da cronossequência (Cornwell e Ackerly 2009; Schleicher et al. 2011).

Caso isto seja verdade é esperado que as características relacionadas à

conservação (folhas com baixas concentrações de nutrientes, baixa área foliar

específica, alto teor de matéria seca e alta concentração de clorofila, madeiras densas,

alturas grandes e sementes pouco esféricas) ou uso rápido (folhas com altas
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concentrações de nutrientes, alta área foliar específica, baixo teor de matéria seca e

baixa concentração de clorofila, madeiras pouco densas, alturas baixas e sementes mais

esféricas) de recursos são coordenados na mesma planta. Além disso, é esperado que

características e estratégias das plantas relacionadas ao uso rápido de recursos dominam

em áreas no início da sucessão e são substituídas por características e estratégias

voltadas para conservação do recurso à medida que a sucessão avança.

Materiais e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado ao longo de um gradiente ambiental, representado por

fragmentos de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (Veloso et al. 1991), em

diferentes estádios sucessionais (florestas maduras e secundárias) (Trindade et al. 2008),

na Usina São José (USJ) (7º 40' 21,25" - 7º 55' 50,92" S e 34º 54' 14,25" 35º 05'

21,08" W), município de Igarassu, litoral norte de Pernambuco, Brasil (Figura 1).

Na região da USJ predomina a formação geológica Barreiras, constituída por

sedimentos areno-argilosos não consolidados, de origem continental (CPRH 2003). O

relevo é constituído por tabuleiros de topo plano, entrecortados por vales estreitos e

profundos, com vertentes que apresentam declividade superior a 30% e altitudes entre

40 e 160 m (CPRH

média anual de 24,9°C, precipitação média de 1687 mm (dados metereológicos da

Usina São José) e estação chuvosa de janeiro a agosto e estação seca de setembro a

dezembro (Schessl et al. 2008).

A USJ possui área total de 280 km2, dos quais 204 km2 são ocupados por

monocultura de cana-de-açúcar e 76 km2 pela cobertura florestal. A cobertura florestal é

formada por 110 fragmentos de floresta madura e 96 florestas secundárias, com

tamanho médio de 62,9 e 12,01 ha, respectivamente. A maioria das florestas secundárias

(76%) foi originada, entre 1975 e 2005, por fragmentação de áreas de florestas maduras,

que reduziu o tamanho dos fragmentos, e atualmente se encontram em fase de

recuperação, com formas variando frequentemente de irregulares a muito irregulares,

enquanto que o restante é resultado de sucessão em áreas abandonados após cultivo de

cana-de-açúcar (Trindade et al. 2008).
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Entre os fragmentos de floresta foram escolhidos nove, sendo três em

regeneração há 17 anos, três em regeneração há 25 anos (Nascimento et al. 2012) e três

de floresta madura com mais de 40 anos de formada (Trindade et al. 2008) (Figura 1),

sem vestígios de ação humana. Os fragmentos florestais, com 17 e 25 anos, representam

áreas de regeneração após o abandono do cultivo de cana-de-açucar. A floresta madura

foi definida como tal, devido à fisionomia mais conservada, com arvores de maior altura

e diâmetro, bem como a ausência de quaisquer dados que confirmam que eles já tinham

sido cortadas.  Para seleção das áreas foi levado em consideração o tempo de abandono,

sendo analisados aspectos da vegetação em aerofotos (CONDEPE/FIDEM) das décadas

de 1960, 1970 e 1980, com escala de 1:30.000, imagens de satélite adquiridas em 2005

e o histórico de perturbação da década de 1990. Sobre o terreno da USJ não existem

áreas primitivas, para funcionarem como áreas controle, sendo uma dificuldade comum

para trabalhos com floresta tropical úmida.

Os fragmentos estudados diferem em termos estruturais. Florestas secundárias

com 17 anos de abandono apresentam maior densidade, menor altura e diâmetro nos

indivíduos do dossel, quando comparadas as áreas mais antigas (25 e madura)

(Nascimento et al. 2014). Em termos florísticos não existem diferenças significativas

entre as áreas com 17 e 25 anos, no entanto, florestas maduras possuem espécies não

encontradas nas demais áreas (ex. Abarema cochliocarpos e Ouratea castanaeifolia).

Quando as espécies são comuns aos três grupos de áreas, a adundância é bastante

diferenciada, sendo que normalmente as áreas maduras se destinguem das mais jovens.
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Figura 1 Localização da área de estudo (Fragmentos florestais de 17 (S1, S2, S6), 25
(S3, S4, S5) e mais de 40 anos de regeneração (M1, M2, M3)), sem vestígios de ação
humana, na região norte da costa de Pernambuco, Brasil.

Coleta de dados

Características Funcionais

Foram obtidas informações de oito características foliares (área foliar específica,

teor de matéria seca, conteúdo de clorofila, concentração de N e P foliar), altura (altura

máxima), madeira (densidade de madeira) e semente (forma da semente), relacionadas

com a habilidade dos indivíduos crescerem e sobreviverem em ambientes perturbados.

Nas nove areas foram encontradas 267 espécies, no entanto a maioria apresentava

poucos indivíduos. Deste modo, os dados foram coletados em 64 espécies de árvores

Em cada espécie as características foram coletadas de cinco indivíduos (exceto para

Altura Máxima), não necessariamente dentro das parcelas, uma vez que os indivíduos

mais altos poderiam estar fora das mesmas. Quando as espécies estavam presentes em

duas ou mais áreas, foram coletados onde eram mais abundantes, de acordo com os

levantamentos já realizados nestas áreas por Nascimento et al. (2014) e Rabelo et al.
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(2015). As coletas e medições das características funcionais foram realizadas de acordo

com o protocolo proposto por Cornelissen et al. (2003).

Para medir as características foliares, foram coletadas 10 folhas maduras na

altura intermediária da copa (expostas ao sol), sem sintomas evidentes de ataque de

patógenos ou herbívoros, em cinco indivíduos (50 folhas por espécie). Como a área

foliar específica (AFE) pode variar durante o dia (Cornelissen et al. 2003), as coletas

das folhas foram realizadas pelo menos 2-3 h depois do amanhecer e 3-4 h antes de

anoitecer. Após coletadas, as amostras foram envolvidas em papel úmido e colocadas

em sacos plásticos fechados e guardadas em ambiente refrigerado (isopor com gelo). Ao

chegar ao laboratório, às folhas foram reidratadas. Para que ocorresse a reidratação, a

extremidade do galho cortado foi colocada em água deionizada, no escuro, por no

mínimo seis horas (Cornelissen et al. 2003).

Ainda em campo, o conteúdo de clorofila (µg.mm-2) foi estimado com o auxílio

do equipamento Minolta SPAD 502DL (Soil Plant Analysis Development), com

calibração baseada em Coste et al. (2010). Após reidratadas, em laboratório, as folhas

foram pesadas (em balança com quatro casas decimais) para medir peso saturado de

água. Em seguida as folhas foram escaneadas para medição de área foliar (com pecíolos

- .

Após serem escaneadas, as folhas foram colocadas em estufa a 60°C durante 72 h, para

obtenção do peso seco. Com as medidas foram calculados os valores de área foliar

específica (razão entre a área da folha e o peso seco, expressa em mm2mg 1) e teor de

matéria seca (peso seco de uma folha dividido pelo peso saturado de água, expressa em

mg.g-1). Em cada medição foram incluídos todos os folíolos, no caso de uma folha

composta, bem como pecíolo ou raquis.

Para obter os dados das concentrações de nitrogênio e fósforo foliar (quantidade

de N e P por unidade de massa seca, expressa em mg.g 1), as folhas secas foram moídas

(forma de pó) em liquidificador e armazenadas em sacos plásticos bem fechados. A

determinação de N-total das folhas foi efetuada pelo processo semimicro-Kjeldahl,

segundo método descrito por Bremner (1996), e o fósforo por foto-colorimetria, usando

o método de ammonium molybdate (Houba et al. 1989).  As análises foram realizadas

no Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas da Universidade Federal de Campina

Grande (UFCG), em Patos, PB.

As alturas máximas foram medidas (com Telêmetro a Laser JCS-602 1000) em

25 indivíduos por espécie, encontrados com maior altura nas areas estudadas. Para
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minimizar o efeito da variação encontrada para as alturas das árvores de uma espécie,

foi calculada a média apenas entre os indivíduos localizados no quartil superior dos

dados amostrados. A densidade de madeira (razão entre o peso seco e o volume da

madeira, expressa em mg mm-3) foi obtida pela coleta, na altura do peito (1,3 m), de

uma amostra cilíndrica (alburno + cerne), com trado de incremento (300 x 5,15mm

diâmetro do núcleo), em cinco indivíduos adultos de cada espécie. As amostras foram

emersas em recipiente com água, por cinco dias, para reidratar e atingir o ponto de

saturação necessário à medição (Chave 2005). Posteriormente, cada peça foi mantida

em descanso fora do recipiente por 5-10 minutos para que o excesso de água da

saturação escorresse, medida e mergulhada em outro recipiente com água para

determinação do volume, baseada no deslocamento do líquido provocado pela imersão

da peça. Após esta fase, cada amostra foi seca em estufa à temperatura de 103º C até

atingir peso constante (Trugilho et al. 1990).

A forma da semente foi obtida por meio da variância (varia de 0 nas esféricas a

cerca de 1 nas alongadas, cilíndricas ou achatadas) entre as medidas de comprimento,

largura e espessura, de acordo com Thompson et al. (1993). Foram coletadas cinco

sementes viáveis por indivíduo (cinco indivíduos por espécie), que foram armazenadas

em recipientes de vidro lacrados e medidas no mesmo dia. Para as espécies que não

frutificaram no período de coleta, sementes de exsicatas foram medidas. As medições

foram realizadas com auxílio de paquímetro digital, após serem retiradas todas as

estruturas pertencentes ao fruto.

Análise de dados

Coordenação entre estratégias funcionais

Para avaliar as relações entre as características das folhas e entre estas e as

demais características da planta foram realizadas Correlações de Pearson entre os pares

de características, tendo espécies como pontos. Para esta análise as médias de cada

característica, para cada espécie, foram submetidas ao teste Shapiro Wilk para testar a

normalidade na distribuição dos dados. Os dados que não apresentaram distribuição

normal (área foliar específica, teor de matéria seca, altura máxima, concentração de N e

P foliar) foram log-transformados.
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Além das correlações, uma análise de componentes principais (PCA do inglês

Principal Component Analysis; McCune e Grace 2002), para todas as características

juntas, foi realizada com o objetivo de testar a ausência de coordenação entre as

características no nível da espécie. Neste caso, foi importante que todas as médias

tivessem na mesma escala relativa, usando transformações (Z=(Yi- para que os

eixos da PCA não fossem dominados por uma ou duas variáveis que tivessem valores

grandes de medida (Gotelli e Ellison 2004). A PCA foi realizada com auxílio do PC-

Ord 6.0 (McCune e Mefford 2011).

Para corrigir o possível efeito da dependência filogenética nas correlações e na

PCA global, foram calculados os contrastes filogenéticos independentes (PIC) entre as

espécies. A árvore filogenética para as 64 espécies foi construída usando PhyloMatic

(Webb e Donoghue 2005), com base na filogenia para famílias de angiospermas,

proposta por Davies et al. (2004), com politomias aplicadas na maioria das famílias e

gêneros. Os valores de PIC foram calculados com base na diferença nos valores médios

das características para pares de espécies irmãs e nós, tendo o comprimento dos ramos

dimensionado para 1.0, conforme recomendado por Mendéz-Alonzo et al. (2012) e

Fortunel et al. (2012).

Mudanças nas estratégias ao longo do gradiente sucessional

Com a intenção de compreender a influência do gradiente sucessional na

substituição e na dominância de características e estratégias funcionais, foram

calculadas médias das características funcionais das espécies por parcela. Para esta

análise foram separadas as espécies presentes na parcela e seus valores para

determinada característica (valores coletados para a espécie na amostra geral, não sendo

coletados valores de características funcionais por parcela). Para cada parcela foi

calculado um valor médio para cada característica funcional considerando os valores

obtidos para as espécies presentes.

Além disso, foi feita uma análise conjunta das mudanças na composição e na

abundância das espécies. Com este objetivo, a diversidade functional por parcela, com

todas as características funcionais coletadas, foi calculada por meio do Índice wFD

(Functional Diversity weighted) (Pla et al. 2011), que tem como base o Índice FD

(Functional Diversity) proposto por Petchey e Gaston (2002). Ambos os índices

representam uma medida multivariada, baseada nos fundamentos da análise de
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agrupamento (Petchey e Gaston 2002), que consiste na soma dos braços de um

dendograma funcional, mas diferentemente do FD, o wFD considera a abundância das

espécies (Pla et al. 2011). Como o wFD é ponderado pela abundancia (obtida por meio

dos levantamentos realizados anteriormente nas áreas), uma maior ênfase é colocada

sobre as espécies abundantes, de modo que wFD torna-se maior quando estas são

funcionalmente distantes no dendrograma (Villéger et al. 2008). Em seguida, a

diversidade funcional das parcelas foi testada usando modelos nulos.

Para saber quais características influenciam nas mudanças na diversidade

funcional foi calculada a média ponderada da comunidade (CWM do Inglês

Community-Weighted Mean; Lavorel et al. 2007), que se trata de uma medida do valor

da característica funcional ponderada pela abundância da espécie na amostra,

representada pela fórmula CWM = , onde S é o número total de espécies, Wi

é a abundância da i-ésima espécie (obtida dos levantamentos realizados nas áreas) e Xi é

o valor da característica da i-ésima espécie (Pla et al. 2011).

Esta medida foi obtida para cada característica, por parcela, em cada grupo de

áreas com idades diferentes ao longo do gradiente, usando os dados de abundância das

espécies obtidos nos levantamentos anteriores (Nascimento et al. 2014; Rabelo et al.

2015). Nestes levantamentos foram instaladas 30 parcelas de 10×10 m em cada floresta

(secundárias e maduras), com 10 m de distância uma da outra, onde foram amostrados

cm. No vértice esquerdo/inferior de cada parcela foram demarcadas subparcelas de 5×5

m para medição de indivíduos do sub-bosque com diâmetro do caule ao nível do solo

Desta forma, cada grupo de áreas possuía 90 parcelas, ou

seja, 90 medidades de CWM por característica funcional. As CWM foram realizadas

com Microsoft Excel 2007 para Windows 7.

Para verificar se a mudança na composição e na abundância de espécies tem

influências na estrutura funcional da comunidade, as médias das características das

espécies e as medidas de CWM (Lohbeck et al. 2013) foram comparados entre os

grupos de áreas. Nas comparações entre ambientes, a normalidade foi testada pelo teste

Shapiro-Wilk. Em dados com distribuição normal, foi empregada a análise de variância

(ANOVA) de um critério, complementada pelo teste de Tukey, quando a ANOVA

indicou diferença entre ambientes com nível de significância de 0,05. Dados sem

distribuição normal foram analisados pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis e

completados pelo teste Mann-Whitney.
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Para avaliar se existia correlação entre as médias ponderadas da comunidade e as

distâncias geográficas entre as áreas, foi aplicado o teste de Mantel usando duas

matrizes de dissimilaridade (matriz de distância nas médias ponderadas da comunidade

(Bray-Curtis) e de distância geográfica). A significância das correlações foi testada por

meio de 999 permutações (Legendre e Fortin 1989).

Os testes de normalidade, correlação de Pearson, contrastes filogenéticos

independentes, análise da variância e teste de Mantel foram realizados com auxílio dos

Team 2013).

Resultados

As análises de correlação entre pares de características funcionais, com e sem

contrastes filogenéticos independentes, mostraram que existe um espectro de economia

para a folha, uma vez que, à medida que as concentrações de fósforo aumentaram na

folha, também aumentaram as concentrações de nitrogênio e diminuíram o teor de

matéria seca da folha e o conteúdo de clorofila. Assim, não parece haver efeito da

história evolutiva das espécies nos padrões de correlação das características foliares. No

entanto, foi observado que o espectro de economia da folha, em ambas as análises, não

foi um bom indicador do espectro de economia da planta, pois apesar da relação entre

área foliar específica (AFE) e altura máxima ter sido negativa (de acordo com o

esperado), não houve relações entre características foliares, densidade de madeira e

forma da semente (Tabela 1).

Além destas correlações, a AFE foi positivamente relacionada com as

concentrações de nitrogênio e de fósforo foliar. No entanto, quando o contraste

filogenético foi incluído na análise a magnitude da correlação tornou-se não

significativa. Ao incluir os contrastes filogenéticos a concentração de fósforo da folha

diminuiu com o aumento no teor de matéria seca da folha (Tabela 1).
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Tabela 1 Correlações de Pearson entre pares de características funcionais de 64
espécies de árvores.

FS DM AM CC AFE TMSF CNF CFF
FS 1 -0,16 0,07 -0,13 0,16 -0,05 0,13 0,03
DM -0,14 1 -0,05 0,15 -0,05 0,17 -0,15 -0,20
AM 0,08 0,08 1 -0,20 -0,32 -0,14 0,02 0,16
CC 0,01 0,08 -0,07 1 -0,16 0,08 -0,12 -0,43

AFE -0,01 -0,09 -0,45 0,17 1 -0,22 0,29 0,26
TMSF 0,04 0,07 -0,15 0,02 -0,21 1 -0,24 -0,30
CNF -0,23 -0,04 0,10 0,06 0,24 -0,28 1 0,62
CFF -0,21 -0,14 0,16 -0,25 0,12 -0,35 0,74 1

Legenda: Correlações baseadas nos dados e nos contrastes filogenéticos independentes
são expostas na diagonal acima e abaixo, respectivamente. Abreviações: FS forma da
semente, DM densidade de madeira, AM altura máxima, CC conteúdo de
clorofila, AFE área foliar específica, TMSF teor de matéria seca da folha, CNF
concentração de nitrogênio foliar, CFF concentração de fósforo foliar. Valores em
negrito são os que apresentam significância estatística (p < 0,05).

A análise de componentes principais mostra que os diferentes órgãos da planta

não apresentam integração funcional, uma vez que apenas as características da folha e a

densidade de madeira foram coordenadas, acompanhando a mesma estratégia (Figuras

2A e 2B). O primeiro eixo da PCA é definido pelo espectro de economia da folha, uma

vez que em um extremo estão espécies com folhas de baixa área foliar específica e

baixas concentrações de N e P, e no outro extremo estão espécies com alto conteúdo de

clorofila e de teor de matéria seca, associadas à alta densidade de madeira. O segundo

eixo é definido pelo baixo investimento nas características foliares (baixa área foliar

específica e concentração de nitrogênio) e na densidade de madeira, e maior

investimento em altura máxima.

Ao incluir contrastes filogenéticos na PCA (Figura 2B) foi observado que o

padrão de coordenação entre as características da folha e a densidade de madeira foi

consistente. No entanto, algumas mudanças foram observadas. No primeiro eixo da

PCA, as plantas com sementes menos esféricas foram separadas, enquanto que no

segundo eixo, variáveis como densidade de madeira, teor de matéria seca da folha e

concentração de nitrogênio receberam mais investimento da planta que na PCA

convencional.
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Figura 2 Análise de componentes principais das oito características funcionais
medidas para 64 espécies de árvores, sem (A) e com (B) contrastes filogenéticos
independentes (PIC). Valores em parênteses nos eixos são porcentagens da variância
explicada. Ver abreviação das características funcionais na Tabela 1.

A previsão de mudança na estrutura funcional da comunidade, avaliada por meio

das diferenças entre valores médios das características funcionais das espécies por

parcela ( ) e pelas médias ponderadas da comunidade (CWM), foi corroborada, uma

vez que existiram diferenças entre áreas jovens e maduras. As áreas maduras

apresentaram mais espécies com sementes maiores, maior densidade de madeira,

concentração de clorofila, teor de matéria seca da folha, e menores alturas, área foliar

específica, concentrações de nitrogênio e fósforo foliar ( - Tabela 2). Quando a

abundância foi levada em consideração (CWM) padrões semelhantes foram

encontrados, exceto para altura máxima e área foliar específica , que foram maiores em

áreas maduras, e para nitrogênio e fósforo foliar, que não diferiram entre as áreas

(Tabela 2). Além disso, não ocorreram correlações significativas entre a média das

características em cada comunidade (CWM) e as distâncias geográficas (r = 0 ,4809, p =

0,107, teste de Mantel).



28

Tabela 2 Diversidade funcional ponderada, abundância e média ponderada da
comunidade para áreas de floresta secundária e madura

FS17 FS17 MAD
wFD 0.99 a 1.07 a 0.04 b

AB 2643 a 3258 b 4214 c

CWM CWM CWM
FS 0,42 a 1120,73 a 0,40 b 1313,98 a 0,48 c 2003,45 b

DM 0,50 a 1315,94 a 0,51 a 1661,71 b 0,56 b 2363,81 c

ALT 11,57 a 30577,5 a 11,57 a 37685,33 b 10,97 b 46215,96 c

CC 50,23 a 131193,6 a 50,08 a 163163,2 b 51,12 b 215429,9 c

AFE 121,57 a 321309,6 a 110,09 b 358681,3 a 114,41a 482107,5 b

TMSF 0,41 a 1094,12 a 0,43 b 1417,01 b 0,45 b 1886,13 c

CNF 0,0214 a 56,68 a 0,0167 b 54,38 a 0,0148 c 62,38 a

CPF 0,0011 a 2,89 a 0,0008 b 2,77 a 0,0006 c 2,66 a

Legenda: Letras representam diferenças estatísticas. Abreviações: FS17 florestas
secundárias com 17 anos de abandono, FS25 florestas secundárias com 25 anos de
abandono, MAD florestas maduras, wFD Diversidade functional ponderada, AB
Abundância (número de indivíduos em 0,9 ha), FS forma da semente, DM
densidade de madeira, AM altura máxima, CC conteúdo de clorofila, AFE área
foliar específica, TMSF teor de matéria seca da folha, CNF concentração de
nitrogênio foliar, CFF concentração de fósforo foliar, - Média da característica
funcional por área (leva em consideração o valor da característica das espécies
presentes), CWM Média ponderada da comunidade.

Discussão

Economia da folha e de outros órgãos da planta

O espectro de economia da folha foi consistente, uma vez que foram observadas

correlações positivas entre as concentrações de N e P, e negativas entre estas e o teor de

matéria seca. O espectro representa a variação das características, ecologicamente

importantes, quando duas ou mais características do mesmo órgão são consistentemente

correlacionadas entre espécies (Wright et al. 2004). Estes resultados corroboram as

estratégias propostas por Wright et al. (2004). Em todas as espécies, as concentrações de

N e de P são correlacionadas (Cornelissen et al. 2003; Reich et al. 2010). Tal relação é

de particular interesse, já que ambos os elementos são essenciais para as reações

metabólicas envolvidas na captura de luz, capacidade fotossintética, respiração e

crescimento (Wright et al. 2004; Reich et al. 2009), e suas disponibilidades tem

influência no crescimento da planta e na aquisição de carbono (Poorter et al. 2008;

Reich et al. 2010). Além disso, folhas com baixa concentração de nutrientes por unidade
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de massa tendem a ter baixa área foliar específica (Cornelissen et al. 2003; Wright et al.

2004; Poorter et al. 2009), e alta espessura e teor de matéria seca (Pérez-Ramos et al.

2012), sendo assim mais resistentes aos riscos físicos e biológicos (herbivoria),

características comuns em plantas com estratégia conservativa de recursos (Westoby et

al. 2002; Poorter et al. 2009).

A ideia de que o espectro de economia da folha (conservativa ou aquisitiva) seja

dependente das características dos demais órgãos da planta não foi confirmada neste

trabalho, uma vez que não existiu um espectro de economia para a planta inteira. As

relações do primeiro eixo da PCA foram consistentes apenas entre folhas e madeira.

Plantas que apresentavam características foliares relacionadas à conservação de recurso

(baixa área foliar específica e baixas concentrações de nutrientes, altos conteúdo de

clorofila e de teor de matéria seca) também apresentavam alta densidade de madeira.

Tais resultados fazem sentido por razões hidráulicas (Wright et al. 2006; Ishida et al.

2008). Em média, as espécies com maior densidade de madeira têm condutância hídrica

inferior, o que permite a implantação de área foliar menor, uma vez que a condutância

hidráulica é reduzida, presumivelmente para minimizar as trocas gasosas e a taxa de

crescimento (Reich et al. 2003; Wright et al. 2006; Chave et al. 2009), de forma a existir

coordenação entre o aparato fotossintético e a arquitetura hidráulica (Reich et al. 2003).

No segundo eixo da PCA, a área foliar específica e a densidade de madeira

foram relacionadas (negativamente) com altura máxima da planta, confirmando a não

existência de um espectro de economia para a planta (LHS de Westoby 1998) e

contrariando as previsões da teoria de história de vida (Grime et al. 1997). De acordo

com essa teoria, espécies que investem em altura devem apresentar alta densidade de

madeira e baixa área foliar específica (estratégia conservativa). A relação positiva

esperada entre densidade de madeira e altura máxima está relacionada ao fato de plantas

mais alta apresentarem baixas taxas de mortalidade (Poorter et al. 2008). Isto ocorre

porque a densidade de madeira contribui tanto quanto a largura do tronco para a

prevenção de danos referentes à queda de árvores, sendo estas características resultado

de alto investimento para construção e manutenção do caule (Poorter et al. 2008;

Kooyman e Westoby 2009).

A forma da semente, de acordo com Thompson et al. (1993), é uma

característica importante para a seleção de espécies e para o manejo e conservação da

vegetação. No entanto, nossos resultados mostraram que a forma das sementes das

espécies estudadas não está relacionada com nenhuma estratégia encontrada. Como não
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existe uma estratégia para a planta inteira, a forma da semente parece ser uma

característica que analisada de forma isolada possivelmente trará informações mais

importantes para a compreensão da ecologia destas espécies.

Desta forma, a independência entre as estratégias dos diferentes órgãos da

planta, proposta por Westoby (1998), foi corroborada por estes resultados, o que indica

que características de folha, madeira, semente e altura não ocupam a mesma posição no

espectro entre uso lento-rápido do recurso. No entanto, as relações entre folha e madeira

permitem que sejam geradas informações de como as espécies da Mata Atlântica

nordestina adquirem recursos e aperfeiçoam o uso para investir em sobrevivência e

crescimento (Poorter et al. 2009; Cornelissen et al. 2003), bem como na forma como

respondem aos distúrbios (Westoby 1998) e nos fatores que controlam a distribuição

das espécies (Fortunel et al. 2012), mesmo investindo diferencialmente em algumas

características. Além disso, é importante incluir outras variáveis nas análises, uma vez

que estas representam apenas uma imagem parcial da economia de recursos das plantas

(Freschet et al. 2010).

Estratégias ao longo do gradiente sucessional

A dominância das características funcionais, que definem estratégias, de cada

uma das nove áreas variou ao longo da cronossequência, exceto para área foliar

específica, altura máxima, N e P foliar, quando a abundância foi levada em

consideração. A mudança na dominância das características é esperada pelo fato dessas

serem intimamente ligadas aos fatores ambientais bióticos e abióticos, que filtram a

comunidade vegetal local (Craine 2005; Cornwell e Ackerly 2009; Schleicher et al.

2011), selecionando espécies com determinada estratégia (Fortunel et al. 2012). De

modo que, em diferentes estádios sucessionais, a mudança é esperada devido à

disponibilidade diferencial de luz (Bazzaz e Pickett 1980; Pickett e Cadenasso 2005;

Cornwell e Ackerly 2009; Schleicher et al. 2011).

As áreas estudadas diferiram em composição e abundância das espécies

(Nascimento et al. 2012; Nascimento et al. 2014; Rabelo et al. 2015) de modo que as

estratégias foram parcialmente substituídas ao longo da cronossequência. O fato de

existirem espécies como Albizia saman, Apeiba tibourbou, Inga ingoides, Schefflera

morototoni e Casearia sylvestris, que apresentam características de uso rápido dos

recursos e são abundantes em áreas jovens, e outras como Pouteria gardneri, Maytenus
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distichophylla, Eschweilera ovata, Thyrsodium spruceanum e Ouratea castanaeifolia

que são espécies conservativas e mais abundantes em áreas maduras (Tabela S1),

contribuiu para que houvesse as mudanças observadas.

Tais resultados dão indícios de que a comunidade é estruturada com base no

nicho ocupado pelas espécies (Mason et al. 2012), de forma que o particionamento dos

recursos disponíveis está relacionado com as características que determinam como os

organismos utilizam o recurso (Cadotte et al. 2011). Além disso, demonstram a baixa

redundância funcional (Cadotte et al. 2011), pois algumas espécies foram substituídas

por outras com nichos diferentes ao longo do gradiente, ou seja, espécies que investem

pouco na qualidade dos tecidos (exemplos: baixa densidade de madeira e baixo teor de

matéria seca da folha) e apresentam maiores taxas de ocupação e crescimento foram

substituídas pelas espécies que investem mais nos tecidos e na sobrevivência.

Diferentemente do encontrado, autores como Baraloto et al. (2010) e Fortunel et

al. (2012) tem observado conservação de estratégias ao longo de gradientes de

precipitação e tipos de substrato, e de disponibilidade de água e nutrientes no solo,

respectivamente. A semelhança entre N e P foliar ao longo da cronossequência, e a

diferença observada para área foliar específica, quando a abundância foi levada em

consideração, pode estar relacionada ao fato destas serem características muito plásticas,

sendo importante para aclimatação a luz (Rozendaal et al. 2006). Já a altura máxima

pode ter diferido do esperado por ser uma característica que varia muito, inclusive entre

os indivíduos da mesma espécie.

À medida que os resultados apresentam padrões diferentes, é importante que

sejam realizadas amostragens mais extensas e abrangentes, principalmente em áreas

ricas em espécies (Baraloto et al. 2010). Portanto, trabalhos como este, que abrange

áreas com diferenças na disponibilidade de recursos, são de suma importância por

enfatizar a variação ambiental como condutor da diversidade de características e

estratégias funcionais (Freschet et al. 2010; Fortunel et al. 2012).
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3 MANUSCRITO II

CARACTERÍSTICAS E ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS COMO PREDITORES

DA VARIAÇÃO DEMOGRÁFICA AO LONGO DE UMA
CRONOSSEQUÊNCIA

Maria Amanda Menezes Silva, Andréa de Vasconcelos Freitas Pinto, Ladivania

Medeiros do Nascimento, Ana Carolina Borges Lins-e-Silva, André Luiz Alves de

Lima, Everardo Valadares de Sá Barretto Sampaio & Maria Jesus Nogueira Rodal

Resumo

Características e estratégias funcionais quando relacionadas com taxas demográficas

fornecem informações importantes sobre a distribuição das espécies e seus

desempenhos em diferentes ambientes. Deste modo foram levantadas as previsões que

(1) as comunidades vegetais de áreas de floresta tropical, distribuídas ao longo de uma

cronossequência, podem apresentar diferenças nas relações entre taxas e características

funcionais devido à variação na disponibilidade de luz, e que (2) espécies aquisitivas,

intermediárias e conservativas apresentem taxas demográficas diferentes ao longo da

cronossequência. Para testar estas previsões, foram coletados dados de oito

características funcionais (foliares, reprodutivas, tronco e planta inteira) de 64 espécies,

distribuídas em seis florestas secundárias (três com 17 anos e três com 25 anos,

aproximadamente) e três florestas maduras (com mais de 40 anos de regeneração),

localizadas sob domínio da Floresta Ombrófila Densa. Em cada uma dessas áreas foram

obtidas as taxas demográficas (mortalidade, recrutamento e crescimento) das espécies.

A maioria das relações entre taxas demográficas e características funcionais não

correspondeu às previsões, uma vez que algumas características não foram melhor

preditoras da demografia das espécies em determinada área do que outras e que essas

relações não variaram ao longo do gradiente sucessional. No entanto, quando a

demografia dos grupos foi comparada dentro de cada área foi observado que a

mortalidade e o recrutamento destes grupos eram diferentes. Deste modo, os resultados

encontrados demonstram que características funcionais, quando analisadas

isoladamente, não são bons preditores da variação demográfica ao longo de uma
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cronossequência, no entanto quando as espécies são separadas em grupos é possível

observar as mudanças previstas na demografia ao longo do gradiente.

Palavras-chave: Altura Máxima; Aptidão; Densidade de Madeira; Demografia;

Estratégias Funcionais; Forma da Semente; Gradiente Ambiental; Regras de Montagem.

Introdução

Quantificar os mecanismos que determinam a variação temporal e espacial na

composição das comunidades é um objetivo central da ecologia (Lasky et al. 2013).

Sabe-se que a distribuição das espécies e seus desempenhos em diferentes ambientes

(Westoby & Wright 2006; Poorter et al. 2008; Webb et al. 2010; Wright et al. 2010), é

fortemente influenciada pelas características funcionais (morfológicas, fisiológicas ou

fenológicas) (Violle et al. 2007), que definem estratégias ecológicas de plantas

(Freschet et al. 2010). Deste modo, o entendimento da base mecanicista das relações

funcionais exige compreender como as características funcionais conduzem a dinâmica

das populações e a organização das comunidades (Rocha et al. 2011). Variações nas

taxas demográficas estão ligadas diretamente a características funcionais (Violle et al.

2007; Lasky et al. 2013), que têm sido usadas para avaliar o desempenho das espécies

(Poorter et al. 2008; Kraft et al. 2010; Wright et al. 2010), por refletirem como a

alocação de recursos para os diferentes órgãos pode influenciar na habilidade em

crescer, sobreviver, competir, reproduzir e dispersar (Westoby et al. 2002).

Como exemplo de relações entre taxas demográficas e características funcionais,

sabe-se que taxas de crescimento intrínseco e de mortalidade são determinadas

principalmente pela densidade de madeira e estatura do adulto (Poorter et al. 2008;

Ruger et al. 2012). De modo geral, baixa densidade de madeira e baixas alturas estão

relacionadas com maior crescimento, mortalidade e recrutamento de novos habitats,

enquanto que características opostas estão relacionadas com conservação de recursos de

forma mais eficiente e persistência no ambiente por mais tempo (Cornelissen et al.

2003; Cramer et al. 2007; Poorter et al. 2008; Kooyman & Westoby 2009; Poorter et al.

2009; Wright et al. 2010; Ruger et al. 2012; Thomas et al. 2013).

Tais relações representam importantes preditores da capacidade de uma espécie

de responder às mudanças temporais na disponibilidade de recursos (Ruger et al. 2012).

O ambiente, e conseqüentemente a disponibilidade de recursos, atua como um filtro,

que reduz características com aptidão local imprópria (Webb et al. 2010), com fortes



45

efeitos sobre a demografia (Russo et al. 2008; Lasky et al. 2013), de modo que

demandas conflitantes na colonização e na capacidade competitiva podem atuar de

forma diferente com a variação ambiental (Russo et al. 2008; Rocha et al. 2011; Uriarte

et al. 2012).

Ao avaliar as demandas conflitantes, levando em consideração a disponibilidade

de recursos, têm sido observados resultados contrastantes. Lasky et al. (2013), por

exemplo, observaram que, em solos com mais nitrogênio as espécies com menor porte

cresciam mais e aquelas com área foliar grande apresentavam maior sobrevivência. Por

outro lado, Ruger et al. (2012) concluíram que quando a quantidade de luz era elevada

espécies de maior porte cresceram mais que espécies de menor porte. Isso pode

acontecer pelo fato de as características tenderem a ser plásticas, dependendo de qual

característica seja analisada e do ambiente em que se encontra (Rozendaal et al. 2006).

Independente de ser positivo ou negativo, o resultado dessas relações favorece a

reorganização da comunidade e afeta a composição de espécies em resposta às

mudanças ambientais, favorecendo espécies com determinadas estratégias (Russo et al.

2008; Gonzalez & Loreau 2009; Lasky et al. 2013).

Ao longo da sucessão, por exemplo, nos estádios iniciais, os filtros ambientais

abióticos selecionam espécies com estratégias de baixo investimento na construção dos

tecidos (espécies aquisitivas) fazendo com que sejam dominantes nessas áreas, enquanto

que com o avanço da sucessão os filtros bióticos atuam favorecendo a dominância de

espécies que investem mais na construção dos tecidos (espécies conservativas)

(Chazdon et al. 2010; Mouchet et al. 2010; Mason et al. 2012). Desta forma, mudanças

nas condições e na disponibilidade de recursos fazem com que ocorra perda ou

diminuição de espécies com determinada estratégia e substituição destas por espécies

com estratégias diferentes (Gonzalez & Loreau 2009).

Espécies funcionalmente similares tendem a apresentar dinâmica sincronizada,

enquanto que espécies funcionalmente diferentes podem mostrar dinâmica

independente, por causa das diferentes respostas ao ambiente, o que pode influenciar as

flutuações temporais de populações (Gonzalez & Loreau 2009; Rocha et al. 2011).

Russo et al. (2008) e Rocha et al. (2011) observaram que em habitats com baixa

disponibilidade de recursos as espécies com taxas de crescimento rápido morriam mais

e apresentavam menor crescimento e fecundidade, enquanto que em ambientes com alta

disponibilidade de recursos as espécies de crescimento lento apresentavam maior

mortalidade e menor crescimento e fecundidade. Tais resultados indicam um possível
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mecanismo pelo qual espécies de crescimento rápido e lento podem ser eliminadas de

habitats mais pobres e ricos em recursos, respectivamente (Russo et al. 2008).

O entendimento de como as características funcionais são relacionadas com a

dinâmica temporal é um desafio, uma vez que uma espécie possui diferentes

características e que estas podem interagir de diversas formas com um ambiente em

mudança (Rocha et al. 2011). Compreender a importância dessa relação na manutenção

da composição das comunidades arbóreas é de particular interesse porque mudanças

globais vêm ocorrendo em escalas de tempo curto e atingindo grandes áreas, resultando

em mudanças rápidas na seleção de espécies (Webb et al. 2010; Rocha et al. 2011).

Sabendo que demandas conflitantes entre características funcionais e taxas

demográficas podem variar com a disponibilidade de recursos (Ruger et al. 2012; Lasky

et al. 2013), acredita-se que as comunidades vegetais de áreas de floresta tropical,

distribuídas ao longo de uma cronossequência, podem apresentar diferenças nas

relações entre taxas e características funcionais devido a diminuição na disponibilidade

da luz, a medida que a sucessão avança. Analisadas de forma isolada, características de

espécies aquisitivas, como altas concentrações de nutrientes nas folhas, alta área foliar

específica, baixo teor de matéria seca e baixas concentrações de clorofila, madeiras

pouco densas, alturas baixas e sementes menos esféricas devem favorecer as taxas de

crescimento e recrutamento, e desfavorecer as taxas de mortalidade em florestas jovens.

Em florestas mais antigas, ao contrário, as características funcionais de espécies

aquisitivas, acima citadas, devem favorecer as taxas de mortalidade e desfavorecer as

taxas de crescimento e recrutamento. Além disso, sabendo que espécies funcionalmente

similares apresentam dinâmica sincronizada (Gonzalez & Loreau 2009; Rocha et al.

2011), espera-se que os conjuntos de espécies aquisitivas, intermediárias e conservativas

apresentem taxas demográficas diferentes ao longo do gradiente de luz observado na

cronossequência. Sendo assim, em áreas com baixa disponibilidade de luz (florestas

mais antigas), o conjunto de espécies aquisitivas deve apresentar maiores taxas de

mortalidade e menor crescimento e recrutamento, enquanto o conjunto das espécies

conservativas deve apresentar maiores taxas de crescimento e recrutamento e menor

mortalidade.

Materiais e métodos

Área de estudo
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Foram estudados nove fragmentos florestais, no domínio de Floresta Ombrófila

Densa de Terras Baixas (Veloso et al. 1991), localizados na Usina São José (USJ), entre

as coordenadas ,

município de Igarassu, Pernambuco, Nordeste do Brasil. A região da USJ está sobre a

predominância geológica da Formação Barreiras, constituída por sedimentos areno-

argilosos não consolidados, de origem continental (CPRH 2003). O relevo é constituído

por tabuleiros de topo plano, entrecortados por vales estreitos e profundos, cujas

vertentes apresentam declividade superior a 30% e altitudes que variam de 40 a 160 m

(Köppen), com temperatura média anual de

24,9°C, precipitação média de 1687 mm e estação chuvosa de janeiro a agosto e estação

seca de setembro a dezembro (Schessl et al. 2008).

A USJ possui área total de 280 km2, na qual 73% são ocupados por monocultura

de cana-de-açúcar. A cobertura florestal (27% da área total da usina) é formada por 110

fragmentos de floresta madura e 96 de florestas secundárias, com formas variando de

irregulares a muito irregulares. Parte das florestas secundárias é resultado de sucessão

em áreas abandonadas após cultivo de cana-de-açúcar (Trindade et al. 2008). As nove

áreas escolhidas tinham distância que variaram de no mínimo 1,9 km entre si e tinham

condições topográficas semelhantes. Entre elas, foram escolhidas três florestas

secundárias desenvolvendo-se há aproximadamente 17 anos, três há aproximadamente

25 anos (Nascimento et al. 2014) e três maduras com mais de 40 anos de formadas

(Trindade et al. 2008). As áreas foram nomeadas como maduras devido a não existência

de dados que confirmem que elas foram cortadas em algum momento. A escolha foi

baseada em aspectos da vegetação, retratados em aerofotos das décadas de 1960, 1970 e

1980, com escala de 1:30.000, e imagens de satélite obtidas em 2005, e no histórico de

perturbação da década de 1990.

Coleta de dados

Atributos funcionais

Foram medidas características funcionais de 64 espécies, que apresentavam mais

de 25 indivíduos ao longo da cronossequência (as espécies que ocorriam em mais de

uma área tiveram suas características medidas em apenas uma das áreas), relacionadas
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com a habilidade de adquirir e usar recursos em ambientes perturbados (Cornelissen et

al. 2003). Estas características foram: altura máxima da planta, área foliar específica,

teor de matéria seca da folha, concentrações de N, P e clorofila foliar, densidade da

madeira e forma da semente. As coletas e medições foram realizadas de acordo com o

protocolo proposto por Cornelissen et al. (2003), criado com base no consenso entre um

amplo grupo internacional de cientistas e destinado a padronizar as pesquisas na área.

Para cada espécie foram coletadas folhas de cinco indivíduos (10 folhas por

indivíduo) adultos expostos à luz solar, e sem ataques evidentes de herbivoria. Como a

área foliar específica pode variar durante o dia, as coletas das folhas foram realizadas

pelo menos 2-3 h depois do amanhecer e 3-4 h antes de anoitecer (Cornelissen et al.

2003).

A concentração de clorofila foi medida em campo, logo após a coleta, em quatro

pontos de cada folha, com o auxílio do Minolta SPAD 502DL (Soil Plant Analysis

Development) (Coste et al. 2010). Em seguida, as folhas foram envolvidas em papel

úmido e colocadas em sacos plásticos fechados e guardadas em ambiente refrigerado

(isopor com gelo). Em laboratório, as folhas foram reidratadas inserindo-se a

extremidade do galho cortado em água deionizada, no escuro, por no mínimo seis horas.

Depois de reidratadas, as folhas foram escaneadas e sua área foliar determinada através

- et al. 2002). As folhas foram pesadas úmidas e

depois de secas em estufa a 60°C, durante 72 h, para determinação do teor de matéria

seca. A partir destas medidas, foi determinada a área foliar específica, que é a razão

entre área foliar e seu peso seco.

As folhas secas foram moídas (a pó) em liquidificador para obtenção das

concentrações de nitrogênio, pelo processo semimicro-Kjeldahl, segundo método

descrito por Bremner (1996), e de fósforo, usando o método de foto-colorimetria. As

análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas da

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em Patos, PB.

As alturas máximas das plantas foram medidas (com Telêmetro a Laser JCS-602

1000) em 25 indivíduos por espécie que possuíam diâmetro a altura do peito (DAP) > 5

cm. Para minimizar o efeito da variação que pudesse ser encontrada para as alturas

máximas das árvores de uma espécie, foi calculada a média apenas dos indivíduos

localizados no quartil superior dos dados amostrados. Para obter dados de densidade de

madeira foram selecionados cinco indivíduos adultos de cada espécie e em cada um foi

coletada, na altura do peito dos troncos, uma amostra cilíndrica (alburno + cerne), com
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trado de incremento (300 x 5,15mm diâmetro do núcleo). As amostras foram

acondicionadas em sacos plásticos e levadas ao laboratório, onde foram imersas em

recipiente com água, por cinco dias, para reidratar e atingir o ponto de saturação

necessário à medição (Chave 2005). Posteriormente, cada peça foi mantida em descanso

fora do recipiente por 5-10 minutos, para que o excesso de água da saturação escorresse,

foi pesada e mergulhada em outro recipiente com água para determinação do volume,

baseada no deslocamento do líquido provocado pela imersão da peça. Após esta fase,

cada amostra foi seca em estufa à temperatura de 103º C até atingir peso constante

(Trugilho et al. 1990).

Para determinação da forma da semente foram obtidas sementes de exsicatas e

medidas cinco sementes por indivíduo (cinco indivíduos por espécie). Foram medidos o

comprimento, a largura e a espessura das sementes com auxílio de paquímetro digital,

após serem retiradas as estruturas pertencentes ao fruto. A forma da semente foi

calculada por meio da variância entre as medidas, de acordo com Thompson et al.

(1993), cujos valores podem variar de 0 (esféricas) a quase 1 (alongadas, cilíndricas ou

achatadas).

Taxas demográficas

A performance das espécies foi avaliada por meio das taxas de mortalidade,

recrutamento e crescimento. Para obtenção destes dados, nas seis florestas secundárias

Nascimento et al. (2014) realizaram um primeiro levantamento em 2007 e 2008. Nesta

ocasião, foram instaladas 30 parcelas de 10×10 m no interior de cada floresta, com 10 m

de distância entre elas, onde foram amostrados altura e diâmetro de todas as árvores

parcela foram demarcadas subparcelas de 5×5 m para medição de indivíduos do sub-

2013, foi realizado o segundo levantamento nas mesmas parcelas. Nas florestas

maduras, Lins-e-Silva (2010) realizaram um primeiro levantamento em 2005 e 2006 e

um segundo levantamento foi realizado em 2008 e 2009 (Mendes et al. submetido;

Silva et al. submetido; Rabelo et al. 2015), com os mesmos métodos usados para as

florestas jovens.

Análise de dados
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Relações entre características funcionais e taxas demográficas

As taxas demográficas foram calculadas para cada uma das espécies em cada um

dos fragmentos das três idades de floresta (17, 25 e/ou mais de 40 anos) no qual a

espécie estivesse presente com mais de 10 indivíduos e que tivesse tido indivíduos

mortos e/ou recrutados no período entre as amostragens (Poorter et al. 2008). As taxas

de mortalidade (M), recrutamento (R) e crescimento foram obtidas com base no número

de mortos, recrutas e de variação dos diâmetros (DAP e DAS) das plantas medidas nos

dois levantamentos mencionados no tópico anterior (taxas demográficas).

As taxas de mortalidade (M) e Recrutamento (R) (Sheil et al. 1995) foram

calculadas da seguinte forma: M = {1 [(N0 m)/N0] } x 100 e R = {[(N0+ r)/N0] -

1} x 100, onde N0 é o número de indivíduos levantados no primeiro levantamento, m e r

respectivamente. As taxas de crescimento (RGR = {[(DAP1 DAP0]/ DAP0] 1} x

100) foram baseadas na diferença de diâmetro, e levaram em consideração o diâmetro

inicial (DAP0, obtido nos primeiros levantamentos realizados nas áreas estudadas) e o

diâmetro final (DAP1, obtido nos últimos levantamentos) (Welden et al. 1991). Para

todas as análises estatísticas as taxas de mortalidade, recrutamento e crescimento foram

multiplicados pelo arco tangente. Após as transformações foram realizadas correlações

de Pearson, tendo espécies como pontos, para avaliar as relações entre as taxas

demográficas e as características funcionais.

As correlações também foram avaliadas usando contrastes filogenéticos

independentes (PIC) entre as espécies para corrigir o possível efeito da dependência

filogenética. A árvore filogenética, que descreve a relação evolutiva hipotética das 64

espécies estudadas, foi construída usando PhyloMatic (Webb & Donoghue 2005), com

base na filogenia para famílias de angiospermas, proposta por Davies et al. (2004), com

politomias aplicadas para famílias e gêneros. Os PICs foram calculados com base na

diferença nos valores médios das características para pares de espécies irmãs e nós,

tendo o comprimento dos ramos dimensionado para 1.0, conforme recomendado por

Pagel (1992). Os coeficientes de correlação foram calculados entre o conjunto de PICs

para cada taxa e característica envolvida na análise (Poorter et al. 2008).

Taxas demográficas de estratégias funcionais ao longo do gradiente sucessional
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Foi realizada uma análise de componentes principais (PCA do inglês Principal

Component Analysis; McCune & Grace 2002), para todas as características funcionais

juntas, com o objetivo de separar as 64 espécies amostradas em três grupos (com

características aquisitivas, intermediárias e conservativas). As médias de todas as

características foram padronizadas para que tivessem a mesma escala relativa e os eixos

da PCA não fossem dominados por variáveis com valores grandes de medida (Gotelli &

Ellison 2004). A PCA foi realizada com auxílio do PC-Ord 6.0 (McCune & Mefford

2011).

Com base no primeiro eixo da análise de componentes principais (29,2% da

variância explicada), as espécies amostradas nas áreas foram separadas em grupos de

espécies aquisitivas, intermediárias e conservativas (Tabela 1). As espécies foram

consideradas aquisitivas quando relacionadas negativamente com o primeiro eixo da

PCA (representado por espécies com folhas de baixa área foliar específica, baixas

concentrações de nutrientes (N e P), alto conteúdo de clorofila e de teor de matéria seca,

associadas à alta densidade de madeira), com valores inferiores a -1, intermediárias com

valores entre -1 e +1, e conservativas sendo as espécies relacionadas positivamente com

o primeiro eixo, com valores superiores a +1.

Após separar as espécies em grupos, foram calculadas as taxas de mortalidade,

recrutamento e crescimento para o conjunto de espécies de cada grupo, em cada

fragmento de cada uma das três idades. A taxa de crescimento para cada grupo de

espécies foi calculada como a média dos valores de crescimento das espécies que fazem

parte do grupo. Para o cálculo das taxas foram utilizadas as mesmas fórmulas

mencionadas no tópico anterior. As taxas de mortalidade, recrutamento e crescimento

foram comparadas de duas formas. Inicialmente cada grupo de espécies (aquisitiva,

intermediária ou conservativa) foi comparado entre os grupos de áreas (17, 25 e mais de

40 anos), para saber se existem diferenças na demografia do grupo de espécies ao longo

do gradiente. Depois, a demografia dos grupos de espécies foi comparada em cada

grupo de áreas, para saber quais as diferenças demográficas entre os grupos de espécies

para aquela idade estudada, sendo analisadas as três idades, uma por vez.

As taxas demográficas, para cada grupo de espécies dentro de cada área foram

submetidas ao teste Shapiro Wilk para testar a normalidade na distribuição dos dados.

Os dados que não apresentaram distribuição normal foram log-transformados. Após as

transformações, foram realizadas análises de variância de um fator (ANOVA one-way)
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e quando existiram diferenças significativas, as médias foram comparadas pelo teste de

Tukey (p < 0,05).

Resultados

Relações entre características funcionais e demografia

As características consideradas aquisitivas não favoreceram o recrutamento e o

crescimento de espécies e não influenciaram negativamente as taxas de mortalidade nas

áreas com maior disponibilidade de luz (florestas jovens, com 17 e 25 anos), analisadas

com e sem contrastes filogenéticos independentes. Portanto, os resultados esperados não

foram corroborados.

Nestas florestas jovens, espécies com baixa densidade de madeira e menor

concentração de clorofila foram relacionadas com maiores taxas de mortalidade (Tabela

2). De modo geral, as relações foram mantidas quando os contrastes filogenéticos foram

incluídos nas análises, exceto para a relação entre taxa de mortalidade e concentração de

clorofila nas florestas com 25 anos.

Área foliar específica e concentrações de nitrogênio e fósforo relacionaram-se

negativamente as taxas de recrutamento (Tabela 2), ao contrário do esperado. Com

relação ao crescimento, as previsões para florestas jovens também não foram

confirmadas. No entanto, algumas relações não esperadas foram observadas e variaram

ao longo do gradiente. Nelas, as espécies com maiores alturas cresceram mais, enquanto

que espécies com maior área foliar específica apresentaram menores taxas de

crescimento apenas nos fragmentos com 25 anos de regeneração (Tabela 2).

Nas florestas mais antigas, algumas características aquisitivas (menor densidade

de madeira e menor altura) relacionaram-se com as taxas de mortalidade e

recrutamento. Plantas com baixa densidade de madeira morreram mais, enquanto que

plantas com menores alturas recrutaram mais (relação não confirmada pela análise

filogenética). Deste modo, apenas a primeira relação confirmou a expectativa. Além

disso, nestas florestas nenhuma característica relacionou-se significativamente com o

crescimento das espécies (Tabela 2).

Taxas demográficas de estratégias funcionais ao longo do gradiente sucessional
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A hipótese de que espécies aquisitivas, intermediárias e conservativas

apresentariam taxas demográficas diferentes ao longo do gradiente de luz foi

parcialmente corroborada. Quando as taxas destes grupos de espécies foram comparadas

em cada idade, apenas a mortalidade e o recrutamento dos grupos diferiram de acordo

com o esperado. Nas florestas com 25 anos morreram mais espécies com características

aquisitivas e intermediárias, enquanto nelas e nas florestas com mais de 40 anos houve

maior recrutamento nas espécies intermediárias e conservativas (Tabela 3).

Os três grupos de espécies não diferiram quanto às taxas de mortalidade e

crescimento quando analisadas ao longo da cronossequência. No entanto, a taxa de

recrutamento do grupo das espécies com características intermediárias diferiu entre as

idades, de modo que o grupo recrutou menos nas florestas com 25 anos. Além disso, o

grupo das espécies com características intermediárias teve menores taxas de

crescimento nas florestas com mais de 40 anos (Tabela 3).
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Tabela 2. Coeficientes de correlações de Pearson entre características funcionais e taxas
demográficas em fragmentos de floresta com regeneração há 17, 25 e mais de 40 anos, e
para contrastes filogenéticos independentes, em Pernambuco, Brasil.

IDADES TAXAS FS DM AM CC AFE TMSF NF PF

FS17

TM 0,08 -0,38 -0,17 -0,42 -0,02 0,07 -0,22 -0,18
PIC-TM 0,13 -0,39 0,03 -0,36 -0,09 0,34 0,01 -0,05
TR -0,01 0,10 0,06 0,21 -0,44 0,14 -0,33 -0,49
PIC-TR 0,10 0,04 0,05 -0,33 -0,49 0,12 -0,51 -0,33
TCR 0,02 -0,03 0,48 -0,21 -0,27 -0,03 -0,31 0,008
PIC-TCR 0,07 -0,02 0,45 -0,24 -0,28 -0,09 -0,46 0,01

FS25

TM 0,22 -0,38 0,01 -0,35 0,20 0,01 0,19 0,21
PIC-TM 0,18 -0,34 -0,02 -0,22 0,22 0,10 0,26 0,23
TR -0,19 0,09 0,11 0,30 -0,31 -0,04 -0,37 -0,26
PIC-TR -0,03 0,24 0,05 0,16 -0,28 -0,10 -0,38 -0,25
TCR -0,05 -0,18 0,44 0,08 -0,45 0,05 -0,17 -0,13
PIC-TCR 0,08 -0,11 0,36 -0,14 -0,39 0,17 -0,36 -0,18

MAD

TM 0,05 -0,38 -0,12 0,20 -0,004 0,14 0,08 -0,15
PIC-TM -0,03 -0,31 -0,11 0,22 0,08 0,10 0,11 0,02
TR 0,18 -0,03 -0,33 0,15 0,03 0,23 0,006 -0,16
PIC-TR 0,03 0,13 -0,24 0,14 0,001 0,11 -0,04 -0,25
TCR 0,05 -0,22 -0,02 0,20 -0,14 0,10 0,06 0,01
PIC-TCR -0,06 -0,25 0,14 0,12 -0,22 0,05 -0,02 0,04

Legenda: As características funcionais incluídas são forma da semente (FS, sem unidade
de medida), densidade de madeira (DM, mg mm-3), altura máxima (AM, m),
concentração de clorofila (CC, µg.mm-2), área foliar específica (AFE, mm2mg 1), teor
de matéria seca da folha (TMSF, mg.g-1), nitrogênio foliar (NF, mg.g 1) e fósforo foliar
(PF, mg.g 1). As taxas demográficas são taxas de mortalidade (TM), recrutamento (TR)
e crescimento relativo (TCR). PIC-TM, PIC-TR e PIC-TCR, correspondem aos
contrastes filogenéticos independentes das taxas de mortalidade, recrutamento e
crescimento, respectivamente. As áreas estudadas foram FS17 floresta secundária com
17 anos de abandono, FS25 floresta secundária com 25 anos de abandono, MAD
floresta madura com mais de 40 anos. Valores em negrito são os que apresentam
significância estatística (p < 0,05).

Tabela 3. Taxas de mortalidade (TM), recrutamento (TR) e crescimento (TCR) das
espécies aquisitivas, intermediárias e conservativas amostradas ao longo da
cronossequência, em Pernambuco, Brasil.

AQUISITIVAS INTERMEDIÁRIAS CONSERVATIVAS
FS17 FS25 MAD FS17 FS25 MAD FS17 FS25 MAD

TM 1,366 1,301A 0,935 1,206 1,175A 1,046 1,238 0,943B 0,926
TR 1,059 0,829A 1,176A 1,397a 1,274Bb 1,339Ba 1,049 1,306B 1,389B

TCR 0,572 0,625 0,191 0,699a 0,666a 0,123b 0,426 0,611 0,092

Legenda: Abreviações das taxas demográficas e das áreas estudados foram definidas na
tabela 1. Letras maiúsculas representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as
taxas demográficas dos grupos de espécies por cada área, enquanto que letras
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minúsculas representam diferenças entre as taxas de determinado grupo ao longo do
gradiente.

Discussão

Relações entre características funcionais e demografia

A maioria das relações entre taxas demográficas e características funcionais não

correspondeu às previsões. Em virtude de o desempenho estar diretamente relacionado

às características das espécies e do ambiente no qual se encontram (Webb et al. 2010;

Lasky et al. 2013), era esperado que algumas características fossem melhor preditoras

da demografia das espécies em determinada área do que outras e que essas relações

variassem ao longo do gradiente sucessional.

Geralmente, é esperado que a sucessão seja dirigida por características

funcionais e mudanças são previstas, uma vez que características que favorecem a

ocupação são importantes na fase inicial e as que favorecem a habilidade competitiva

são importantes nas fases posteriores (Schleicher et al. 2011). Características

aquisitivas, por exemplo, podem estar relacionadas com maiores taxas de recrutamento

e crescimento, e baixa taxa de mortalidade em ambientes ensolarados (Russo et al.

2008; Ruger et al. 2012). No entanto, os resultados encontrados diferiram do esperado e

foram os mesmos observados por diversos autores que estudaram relações entre taxas

demográficas e características funcionais sem levar em consideração a variabilidade

ambiental (Poorter et al. 2008; Poorter et al. 2010; Kraft et al. 2010; Martinez-Vilalta et

al. 2010; Wright et al. 2010).

De modo geral, as maiores taxas demográficas nas florestas jovens foram

relacionadas com características consideradas aquisitivas. Nestas florestas, as plantas

que morreram mais apresentavam menor densidade de madeira e menor concentração

de clorofila. A relação encontrada entre densidade de madeira e mortalidade foi

observada por diversos autores (Poorter et al. 2008; Poorter et al. 2010; Kraft et al.

2010; Martinez-Vilalta et al. 2010; Wright et al. 2010) e era esperada (e foi encontrada)

nas florestas mais antigas (com mais de 40 anos), uma vez que madeiras densas

representam mais carbono armazenado por unidade de volume e menor fração de

condutos, o que pode resultar em menor taxa de fotossíntese (menor concentração de

clorofila), respiração (Weiher et al. 1999), crescimento em biomassa (Poorter et al.
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2008; Wright et al. 2010) e maior sobrevivência, devido à maior estabilidade mecânica

(Chave et al. 2009).

As características foliares (área foliar específica, concentração de nitrogênio e de

fósforo) foram relacionadas com o recrutamento das espécies nas florestas jovens, mas

também não corroboraram as expectativas. As relações encontradas eram previstas nas

florestas mais antigas (mais de 40 anos), uma vez que baixa área foliar específica e

baixas concentrações de nitrogênio e fósforo são características conservativas e tendem

a ocorrer em florestas com baixa disponibilidade de recursos. Folhas com baixa área

foliar específica têm pouco nitrogênio e fósforo por unidade de massa (Wright et al.

2004; Poorter et al. 2009), baixos custos com respiração e transpiração (Cornelissen et

al. 2003) e pouca influência sobre o balanço hídrico da planta (Martinez-Vilalta et al.

2010). As espécies com essas características adquirem recursos lentamente e os

conservam de forma mais eficiente, o que favorece o recrutamento e a persistência em

ambientes com poucos recursos (Cornelissen et al. 2003; Poorter et al. 2009).

As relações encontradas para crescimento seguiram o mesmo padrão.

Características conservativas como maior altura máxima e baixa área foliar específica

foram relacionadas com o maior crescimento das espécies nas florestas jovens. Sabe -se

que, de modo geral, espécies que investem em altura interceptam mais luz e têm,

potencialmente, maiores taxas de crescimento (Poorter et al. 2008; Kooyman &

Westoby 2009; Thomas et al. 2013), enquanto que plantas com baixa área foliar

específica crescem mais lentamente (Poorter et al. 2009; Cornelissen et al. 2003).

As demandas conflitantes mencionadas podem estar relacionadas ao fato das

espécies ocorrerem em ambientes com disponibilidade diferencial de recursos ou porque

elas têm características intrínsecas que favorecem a demografia, ou ambos (Ruger et al.

2012). Nesse caso, a maioria das relações foi mantida ao longo do gradiente, como são

comumente observadas em outros estudos, dando a impressão que a relação está mais

ligada às características intrínsecas das espécies do que à variabilidade ambiental.

Taxas demográficas de estratégias funcionais ao longo do gradiente sucessional

As variações nas taxas demográficas dos grupos de espécies corroboraram

parcialmente o esperado, uma vez que eram esperadas mudanças nas taxas ao longo do

gradiente e os grupos não diferiram nas taxas de mortalidade e crescimento ao longo da

cronossequência. No entanto, quando a demografia dos grupos foi comparada dentro de
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cada área foi observado que a mortalidade e o recrutamento destes grupos eram

diferentes.

Essas variações podem ter influência sobre a montagem das comunidades e

serem determinadas pelos filtros existentes. A montagem da comunidade é considerada

um processo de filtragem (Schleicher et al. 2011) que restringe quais espécies e

características tendem a ser dominantes em determinado habitat (Chase & Myers 2011;

Perez-Ramos et al. 2012). Os filtros podem ser bióticos ou abióticos e a força de ambos

depende das condições de determinada área e pode mudar ao longo do gradiente

(Cornwell & Ackerly 2009).

Os filtros abióticos no início da sucessão e bióticos no final (Cornwell &

Ackerly 2009) podem ter influenciado a maior mortalidade de espécies com

características aquisitivas e intermediárias nas florestas com 25 anos de regeneração e o

recrutamento de espécies intermediárias e conservativas com o avanço da sucessão

(florestas com 25 e com mais de 40 anos). À medida que os recursos vão se tornando

mais escassos a composição funcional da comunidade pode deixar de ser dominada por

espécies com características aquisitivas, que vão morrendo mais, e passa a ser dominada

por espécies conservativas (Schleicher et al. 2011; Douma et al. 2012; Lohbeck et al.

2013), que vão recrutando mais.

A composição de espécies em florestas secundárias tende a convergir na direção

da composição de florestas antigas, em vez de tomar caminhos funcionais divergentes

(Letcher & Chazdon 2009). Isso acontece porque a maior mortalidade de espécies de

um grupo associado com o maior recrutamento de outro grupo pode fazer com que a

abundância futura destes grupos seja diferente, como relatado por Chazdon et al.

(2010). Estes autores, ao estudarem a dinâmica de grupos funcionais durante a sucessão

em floresta tropical na Costa Rica, observaram que, devido às mudanças no ambiente,

florestas maduras tinham maior abundância de árvores de crescimento lento e menor de

árvores de crescimento rápido que florestas secundárias.

Portanto, a análise de todos os resultados encontrados demonstra que

características funcionais, quando analisadas isoladamente, não são bons preditores da

variação demográfica ao longo de uma cronossequência, uma vez que as relações entre

taxas e características foram as mesmas. No entanto, quando as espécies são separadas

em grupos, com base na variação de muitas características, é possível observar as

mudanças previstas na demografia ao longo do gradiente sucessional. Portanto, avaliar a

dinâmica de grupos de espécies com características diferentes, durante as transições no
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uso da terra, pode fornecer informações importantes por serem indicadores da

recuperação florestal e por ajudarem a prever mudanças futuras nas características da

vegetação (Letcher & Chazdon 2009; Chazdon et al. 2010).
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4 MANUSCRITO III

MUDANÇAS NA DIVERSIDADE FUNCIONAL E FILOGENÉTICA, AO

LONGO DA CRONOSSEQUÊNCIA, SÃO DIRIGIDAS POR PROCESSOS
DEMOGRÁFICOS?

Maria Amanda Menezes Silva, Andréa de Vasconcelos Freitas Pinto, Ladivania

Medeiros do Nascimento, Ana Carolina Borges Lins-e-Silva, André Luiz Alves de

Lima, Fernando Roberto Martins & Maria Jesus Nogueira Rodal

Resumo

Os processos ecológicos que dirigem a montagem das comunidades (neutros, filtros

abióticos e diferenciação de nicho) após um distúrbio podem variar ao longo da

sucessão e gerar padrões de diversidade diferentes. Foram levantadas as seguintes

previsões: I) No início e no meio da sucessão é esperado que as estruturas funcional e

filogenética sejam agrupadas, com características funcionais conservadas, e à medida

que a sucessão avança é esperado que a estrutura seja dispersa, com características

convergentes; II) As diferenças entre as facetas da diversidade entre as áreas tendem a

ser reduzidas ao longo do tempo, com diversidade funcional e filogenética dispersa em

todas as áreas ao longo da cronossequência. Para testar estas previsões, foram coletados

dados de oito características funcionais (foliares, reprodutivos, tronco e planta inteira)

em 64 espécies, distribuídas em seis capoeiras (três com 17 anos e três com 25 anos de

regeneração, aproximadamente) e três florestas maduras, localizadas sob domínio da

Floresta Ombrófila Densa, na região do litoral Norte de Pernambuco, Brasil. Em cada

uma dessas áreas foi obtido o número de mortos e de recrutas de cada espécie. Foi

observado que não existe sinal filogenético para as características estudadas, indicando

que não houve conservação de nicho. As diversidades filogenética e funcional foram

aleatórias nas fases iniciais da sucessão, enquanto que no fim da sucessão a comunidade

era funcionalmente dispersa e filogeneticamente agrupada. Estes padrões se mantiveram

ao longo das duas amostragens feitas, não sofrendo influência de indivíduos e espécies

mortos e recrutados. Portanto, a diversidade filogenética proporcionou uma reflexão

pobre da diversidade funcional pelo fato das características funcionais não serem

Manuscrito que será submetido à revista Plant Ecology
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filogeneticamente conservadas, sugerindo que as características funcionais usadas no

estudo estão envolvidas no processo de montagem da comunidade.

Palavras-chave: Características funcionais; Determinismo; Estocasticidade;

Mortalidade; Recrutamento; Regras de montagem.

Introdução

Prever mudanças na composição da comunidade e no funcionamento do

ecossistema e quantificar os mecanismos que determinam a variação espacial e

temporal, em ambientes que mudam rapidamente, é um grande desafio das pesquisas em

ecologia (Webb et al. 2010; Lasky et al. 2013). A integração de análises temporais e

espaciais em estudos de diferentes facetas da diversidade adiciona elementos críticos

para a compreensão dos mecanismos de condução da montagem da comunidade, após

uma perturbação, e da mudança destes ao longo do tempo (Norden et al. 2012; Purschke

et al. 2013). No entanto, este ainda é um assunto pouco explorado na literatura.

Montagem determinística da comunidade sugere que pode ser possível prever

mudanças com base em características das espécies (Paine et al. 2011; Purschke et al.

2013) e que o desempenho de uma característica é a expressão de sua aptidão em um

dado ambiente (Webb et al. 2010). Tais mudanças resultam de filtros ambientais que

afetam a composição da comunidade e selecionam espécies e características que tendem

a ser dominantes (Pérez-Ramos et al. 2012; Lasky et al. 2013).

Os processos de filtragem podem ser ambientais, que restringem a gama de

estratégias viáveis, ou de diferenciação de nicho, que conduzem a similaridade limitante

entre as espécies coexistentes (Cornwell e Ackerly 2009; Levine e HilleRisLambers

2009; Paine et al. 2011; Uriarte et al. 2012; Purschke et al. 2013). Comunidades

montadas por filtragem ambiental remetem à seleção de linhagens específicas com

certas características funcionais, e estas características apresentam valores mais

semelhantes que o esperado ao acaso, de modo que a estrutura filogenética é agrupada,

ou podem remeter a uma estrutura filogenética dispersa, caso as características

funcionais sejam convergentes (sem sinal filogenético ou conservação de nicho).

Diferenciação de nicho, por outro lado, pode levar a comunidades com estrutura

filogenética uniformemente dispersa, quando as características funcionais são

conservadas (com sinal filogenético ou conservação de nicho), ou aleatória, quando as

características funcionais são convergentes (Webb et al. 2002; Levine e
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HilleRisLambers 2009). A convergência e a conservação nos valores das características

medem complementaridade no uso dos recursos, que por sua vez ajuda a revelar

alterações nos mecanismos de coexistência ao longo de gradientes ecológicos (Petchey

e Gaston 2002; Mason et al. 2012).

Os filtros ambientais variam no espaço e no tempo (Webb et al. 2010; Lasky et

al. 2013), de modo que durante o curso da sucessão, após perturbação, espera-se uma

alteração na natureza dos filtros (Schleicher et al. 2011; Purschke et al. 2013). De modo

que, nos estádios iniciais e médios da sucessão, a filtragem abiótica, mediada por

características funcionais, parece desempenhar um papel importante na montagem da

comunidade, enquanto que a importância da forte habilidade competitiva parece

aumentar nos estádios sucessionais posteriores (Schleicher et al. 2011; Purschke et al.

2013), refletindo em diferentes padrões de diversidade (Purschke et al. 2013).

Durante a sucessão, as diversidades funcional e filogenética apresentam

diferentes padrões de mudança, quando comparadas à riqueza de espécies (Purschke et

al. 2013). No início e no meio da sucessão a riqueza de espécies aumenta, mas não há

aumento da diversidade funcional ou filogenética, indicando que os filtros abióticos

selecionaram espécies funcionalmente similares e que as comunidades são compostas

principalmente por espécies estritamente relacionadas (Guariguata e Ortertag 2001;

Mouchet et al. 2010; Mason et al. 2012; Norden et al. 2012; Purschke et al. 2013). Entre

o meio e o final da sucessão, não há aumento no número de espécies, mas aumento da

diversidade funcional, sugerindo que espécies funcionalmente redundantes foram

substituídas por espécies funcionalmente diferentes (Purschke et al. 2013) e

pertencentes a uma grande variedade de linhagens (Norden et al. 2012).

Flutuações temporais nas populações, causadas por mortalidade e recrutamento,

podem causar mudanças na composição das espécies em resposta as variações

ambientais dentro de cada área (Gonzalez e Loreau 2009), de modo que pode ocorrer

perda ou diminuição de espécies de determinada linhagem e estratégia, e substituição

destas por espécies de linhagens e estratégias diferentes (Lohbeck et al. 2012; Norden et

al. 2012). Incluir essa dimensão temporal nos estudos adiciona elementos importantes

para separar os diferentes mecanismos que conduzem a remontagem da comunidade

após uma perturbação (Norden et al. 2012), uma vez que a dinâmica das espécies em

uma área pode ou não afetar os padrões de diversidade (Petchey e Gaston 2002; Norden

et al. 2012).
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Partindo do pressuposto de que as diferentes facetas da diversidade apresentam

padrões diferentes ao longo da sucessão (Purschke et al. 2013), espera-se que a estrutura

funcional e filogenética seja agrupada, com características funcionais conservadas (com

sinal filogenético), no início e no meio da sucessão e dispersa, com características

convergentes (sem sinal filogenético), à medida que a sucessão avança.

Ao levar em consideração vários levantamentos de dados nas mesmas áreas, os

padrões observados no primeiro levantamento podem ser alterados ao longo do tempo

devido à substituição de espécies, conseqüentemente de características e estratégias

funcionais (Petchey e Gaston 2002; Lohbeck et al. 2012; Norden et al. 2012). Deste

modo, espera-se que em dois levantamentos consecutivos, com intervalo de cinco anos

de uma cronossequência em Floresta Tropical úmida, no segundo levantamento ocorra

maior semelhança nas facetas da diversidade entre as áreas ao longo da

cronossequência, com estrutura funcional e filogenética dispersa em todas as áreas. A

semelhança entre as áreas pode ocorrer devido à maior mortalidade de espécies

aparentadas e funcionalmente próximas, e o maior recrutamento de espécies mais

distantes filogenética e funcionalmente no início da sucessão, fazendo com que as

diferenças sejam menos perceptíveis ao longo do tempo.

Materiais e Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado na Usina São José (USJ), município de Igarassu, litoral

norte de Pernambuco. A região é classificada como Floresta Ombrófila Densa de Terras

Baixas (Veloso et al. 1991), com temperatura média anual de 24,9°C, precipitação

média de 1687 mm (dados metereológicos da USJ) e estação chuvosa de janeiro a

agosto e estação seca de setembro a dezembro (Schessl et al. 2008).

A USJ possui área total de 280 km2, sendo 27% da paisagem composta por áreas

de florestas secundárias (96 fragmentos) e maduras (110 fragmentos), e os 73%

restantes são ocupados por monocultura de cana-de-açúcar. A maioria das florestas

secundárias (76%) foi originada, entre 1975 e 1980, por fragmentação de áreas de

florestas maduras, frequentemente com formas irregulares ou muito irregulares,

enquanto que o restante (24%) surgiu por meio de sucessão em campos abandonados

(Trindade et al. 2008). Para a realização deste trabalho foram selecionadas seis áreas de
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floresta secundária que se desenvolveram em locais anteriormente utilizados para

cultivos de cana-de-açúcar, que foram abandonados há aproximadamente 17 e 25 anos

(Nascimento et al. 2014), e três áreas de floresta madura que possuem bordas com mais

de 40 anos (Trindade et al. 2008).

Coleta de dados

Entre 2005 e 2008, Lins-e-Silva (2010) e Nascimento et al. (2014) instalaram 30

parcelas de 10×10 m em cada uma das nove áreas, com 10 m de distância entre uma e a

seguinte, nas quais foram amostrados altura e diâmetro de todas as árvores com

parcela foram demarcadas subparcelas de 5×5 m para medição de indivíduos do sub-

bosque,

anos de 2012 e 2013 foi realizado o segundo levantamento nas áreas, usando o mesmo

critério de inclusão e área amostral. Nesta ocasião, os mortos e recrutados foram

contabilizados e os últimos tiveram altura e diâmetro medidos.

Após o levantamento de dados estruturais foram selecionadas espécies de

árvores que apresentavam mais de 25 indivíduos na amostra total (nove áreas). A

seleção de espécies teve o número de indivíduos como critério devido a necessidade de

coletar dados de altura máxima, a qual, de acordo com Cornelissen et al. (2003) deve ser

coletada de 25 indivíduos por espécie. Das 64 espécies selecionadas foram obtidas

informações de oito características funcionais (área foliar específica, teor de matéria

seca, conteúdo de clorofila, concentração de N e P foliar, altura máxima, densidade de

Em cada espécie as

características foram coletadas de cinco indivíduos (exceto para altura máxima), não

necessariamente dentro das parcelas, uma vez que os indivíduos mais altos poderiam

estar fora das mesmas. Quando as espécies estavam presentes em duas ou mais áreas, as

características foram coletadas onde as espécies eram mais abundantes. As coletas e as

medições foram realizadas de acordo com o protocolo proposto por Cornelissen et al.

(2003).

Para medir as características foliares, foram coletadas 10 folhas maduras na

altura intermediária da copa (expostas ao sol), sem sintomas evidentes de ataque de

patógenos ou herbívoros, em cinco indivíduos (50 folhas por espécie). As coletas das
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folhas foram realizadas pelo menos 2-3 h depois do amanhecer e 3-4 h antes de

anoitecer, uma vez que a área foliar específica pode variar durante o dia.

Ainda em campo, o conteúdo de clorofila (µg.mm-2) foi obtido com a medição

em quatro pontos de cada folha, para obtenção de uma média, com auxilio do

equipamento Minolta SPAD 502DL (Soil Plant Analysis Development), com calibração

baseada em Coste et al. (2010). Em seguida as amostras foram envolvidas em papel

úmido e colocadas em sacos plásticos fechados e guardadas em ambiente refrigerado

(isopor com gelo). Ao chegar ao laboratório, às folhas foram reidratadas colocando a

extremidade do galho cortado em água deionizada, no escuro, por no mínimo seis horas

(Cornelissen et al. 2003).

Após reidratadas, em laboratório, as folhas foram pesadas para medir peso

saturado de água, em seguida foram escaneadas para medição de área foliar (com

-

2002). Após serem escaneadas, as folhas foram colocadas em estufa a 60°C durante 72

h, para obtenção do peso seco. Com estas medidas foram calculados os valores de área

foliar específica (razão entre a área da folha e o peso seco, expressa em mm2mg 1) e teor

de matéria seca (peso seco de uma folha dividido pelo peso saturado de água, expressa

em mg.g-1).

Para obter os dados das concentrações de nitrogênio e fósforo foliar (quantidade

de N e F por unidade de massa seca, expressa em mg.g 1), as folhas secas foram moídas

em liquidificador e armazenadas em sacos plásticos bem fechados. A determinação de

N-total das folhas foi efetuada pelo processo semimicro-Kjeldahl, segundo método

descrito por Bremner (1996), e o fósforo pelo método de foto-colorimetria. As análises

foram realizadas no Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas da Universidade

Federal de Campina Grande (UFCG), em Patos, PB.

As alturas máximas foram medidas (com Telêmetro a Laser JCS-602 1000) em

25 indivíduos por espécie. Para minimizar o efeito da variação encontrada para as

alturas das árvores de uma espécie, foi calculada a média apenas entre os indivíduos

localizados no quartil superior dos dados amostrados.

A densidade de madeira (razão entre o peso seco e o volume da madeira,

expressa em mg mm-3) foi obtida pela coleta, na altura do peito (1,3 m), de uma amostra

cilíndrica (alburno + cerne), com trado de incremento (300 x 5,15 mm diâmetro do

núcleo), em cinco indivíduos adultos de cada espécie. As amostras foram imersas em

recipiente com água, por cinco dias, para reidratar e atingir o ponto de saturação
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necessário à medição (Chave 2005). Posteriormente, cada peça foi mantida em descanso

fora do recipiente por 5-10 minutos, para que o excesso de água da saturação escorresse,

medida e mergulhada em outro recipiente com água para determinação do volume,

baseada no deslocamento do líquido provocado pela imersão da peça. Após esta fase,

cada amostra foi seca em estufa à temperatura de 103º C até atingir peso constante

(Trugilho et al. 1990).

A forma da semente foi obtida por meio da variância (varia de 0 nas esféricas a

cerca de 1 nas alongadas, cilíndricas ou achatadas) entre as medidas de comprimento,

largura e espessura, de acordo com Thompson et al. (1993). Foram coletadas cinco

sementes viáveis por indivíduo (cinco indivíduos por espécie), que foram armazenadas

em recipientes de vidro lacrados e medidas no mesmo dia. Para as espécies que não

frutificaram no período de coleta, sementes de exsicatas foram medidas. As medições

foram realizadas com auxílio de paquímetro digital, após serem retiradas todas as

estruturas pertencentes ao fruto (Cornelissen et al. 2003).

Análise de dados

Diversidade filogenética

Para testar se a diversidade filogenética mudava ao longo da cronossequência e

se isso era influenciado pelo recrutamento e pela mortalidade das espécies foram usados

dados de número de indivíduos das espécies por área, no primeiro e segundo

levantamento (tempo 0 e tempo 1, respectivamente), número de mortos, recrutados e

sobreviventes. Além disso, foram construídas matrizes com a lista das famílias, gêneros

e espécies (The Angiosperm Phylogeny Group 2003).

As árvores filogenéticas foram construídas com base nas listas de espécies

usando o programa Phylocom 4.0.1 (Webb et al. 2008). Em cada árvore foi calculada a

distância filogenética entre as espécies de uma comunidade (MPD, mean pairwise

distance) e a distância entre cada uma das espécies e seus vizinhos mais próximos no

dendograma que ocorrem na mesma comunidade (MNTD, mean nearest taxon distance)

(Webb 2000) para cara uma das nove áreas. Em seguida, a coexistência das espécies nas

áreas foi testada usando modelos nulos. Para verificar se a coexistência era mais ou

menos similar do que o esperado pelo acaso, os valores obtidos pelo modelo nulo foram

comparados com os valores observados, obtidos com base em 999 aleatorizações.
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Para os resultados de MPD e MNTD foram calculados o tamanho do efeito

padronizado, conhecidos como índice de parentesco líquido (NRI, nearest relative

index) e índice do táxon mais próximo (NTI, nearest taxon index), respectivamente.

Quando tais índices apresentam valores maiores que zero indicam que as espécies são

próximas filogeneticamente e a estrutura da comunidade é convergente, e quando os

valores são menores que zero indicam que as espécies são distantes filogeneticamente e

a estrutura da comunidade é divergente (Webb 2000). As análises foram feitas usando

Development Core Team 2013).

Diversidade funcional

A diversidade funcional foi calculada por meio do Índice FD (Functional

Diversity) proposto por Petchey e Gaston (2002), que representa uma medida

multivariada, baseada nos fundamentos da análise de agrupamento (Petchey & Gaston

2002), que consiste na soma dos braços de um dendograma funcional (Cianciaruso et al.

2009). Desta forma, para fazer os cálculos da FD foi necessária uma matriz de espécies

(linhas) x características funcionais (colunas) para cada área ao longo da

cronossequência, nos dois levantamentos realizados.

Como as unidades de medida das características funcionais são diferentes, elas

foram padronizadas de maneira que tivessem média igual a zero e variância igual a um

(Cianciaruso et al. 2009). A matriz foi usada para construir os dendogramas funcionais

por área, utilizando a distância euclidiana como coeficiente de associação e o método de

agrupamento baseado na média (UPGMA). Após a construção dos dendogramas foi

calculado o comprimento total das ramificações.

O índice FD é semelhante ao PD (Phylogenetic Diversity de Faith (1992)), uma

vez que ambos têm como base a soma do comprimento dos braços de dendogramas

cular

PD, também foram usadas para calcular a FD.

Sinal Filogenético
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Para avaliar se as espécies próximas filogeneticamente são similares em suas

características ecológicas, ou seja, se as características são conservadas, foi utilizada a

estatística K de Blomberg (Blomberg et al. 2003), na qual o sinal filogenético foi

quantificado em cada uma das oito características, nos diferentes grupos de áreas (17 e

25 anos e maduras). Os valores de K próximos de zero indicam menor sinal filogenético

do que o esperado, o que implica que espécies estreitamente relacionadas são

funcionalmente distintas. A significância do sinal filogenético foi testada usando

modelos nulos. Para verificar se o sinal filogenético era maior ou menor do que o

esperado pelo acaso, os valores obtidos pelo modelo nulo foram comparados com os

valores observados, obtidos com base em 999 aleatorizações. As análises foram

realizadas com auxílio do pacote 'phytools' do R (Revell 2012; R Development Core

Team 2013).

Resultados

Diversidade funcional e filogenética ao longo da cronossequência: Primeiro

levantamento

Quase todas as características funcionais, em todas as idades, apresentaram

valores de K abaixo do esperado pelo acaso, indicando a não existência de sinal

filogenético, exceto para forma da semente (sinal filogenético em áreas com 17 e 25

anos e florestas maduras) e fósforo foliar (sinal filogenético em florestas maduras)

(Tabela 1). As oito características funcionais usadas para calcular a diversidade

funcional e filogenética tiveram valores de K de Blomberg variando de 0,1571 (fósforo

foliar) a 0,2847 (forma da semente) em áreas com 17 anos de regeneração, de 0,2014

(teor de matéria seca da folha) a 0,2902 (densidade de madeira) em áreas com 25 anos

de regeneração e de 0,2282 (teor de matéria seca da folha) a 0,3036 (fósforo foliar) em

florestas maduras (Tabela 1).

O fato de não existir sinal filogenético para seis das oito características

funcionais estudadas aponta que as espécies com valores semelhantes das características

funcionais não foram aparentadas, o que foi confirmado nas análises de estrutura

funcional e filogenética (Tabela 1, Figuras 1A e 1B). A previsão de que a estrutura

funcional e filogenética seria agrupada, com características funcionais conservadas

(com sinal filogenético), no início e no meio da sucessão não foi corroborada. Nas áreas
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jovens (17 e 25 anos), tanto a estrutura funcional quanto a filogenética apresentaram

características aleatórias (Figuras 1A e 1B). Em áreas maduras era esperado que a

estrutura filogenética da comunidade fosse dispersa. No entanto, estas apresentaram

estrutura filogenética agrupada (Figura 1B) e dispersão funcional (Figura 1A).

Influência da demografia nos padrões de diversidade: Comparações entre primeiro e

segundo levantamento

Os resultados obtidos no primeiro levantamento referentes à estrutura

filogenética e funcional (não significativos em áreas jovens, e funcionalmente dispersos

e filogeneticamente agrupados em áreas maduras) foram mantidos no levantamento

seguinte, ao contrário do esperado (Figuras 1A e 1B). É possível que isso tenha ocorrido

devido à substituição de espécies. Não houve mudança nos padrões no segundo

levantamento, como confirmam os resultados não significativos da análise filogenética

para sobreviventes, mortos e recrutas em todas as áreas (Tabela 2). Além disso, nas

análises funcionais, foi observado que, em áreas maduras, tanto morriam como eram

recrutados indivíduos com características funcionais dispersas (Tabela 2), contribuindo

para que não ocorressem mudanças, mantendo o padrão de dispersão funcional

encontrada para estas áreas (Figura 1A).

Discussão

Diversidade filogenética e funcional ao longo da cronossequência

A previsão de que haveria características conservadas (com sinal filogenético)

no início da cronossequência não foi corroborada. Já com relação ao final da

cronossequência, na qual era esperado que as características fossem convergentes, a

previsão foi corroborada para seis das oito características estudadas. Tais resultados

indicam que as semelhanças entre as características das espécies não estão relacionadas

com a filogenia, não ocorrendo a seleção de linhagens específicas com certas

características funcionais na montagem da comunidade , o que implica que houve muitas

alterações desde a divergência evolutiva da espécie a partir de um antepassado comum

(Webb et al. 2002; Ackerly 2003; Yang et al. 2014).
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Como as características não foram conservadas, e sim convergentes, a

estruturação da comunidade pode ser definida por diferentes processos (Webb et al.

2002). As características convergentes podem indicar que tanto os processos de

filtragem ambiental quanto de interações bióticas são importantes na montagem da

comunidade ou que nenhum destes tem influência, sendo aquelas montadas por

processos estocásticos (Weiher et al. 1998).

Nos estádios iniciais e médios da sucessão era esperado que a filtragem abiótica,

mediada por características funcionais, desempenhasse um papel importante na

montagem da comunidade, que apresentaria estrutura funcional e estrutura filogenética

agrupada (Schleicher et al. 2011; Uriarte et al. 2012; Lasky et al. 2013; Purschke et al.

2013). No entanto, os resultados encontrados indicam que a estrutura funcional e

filogenética das áreas jovens apresenta padrão aleatório, com a co-ocorrência das

espécies sendo, possivelmente, resultado de processos estocásticos (Hubbell 2001;

Schleicher et al. 2011), como colonização ao acaso (migração e dispersão),

estocasticidade demográfica, extinção aleatória e deriva ecológica (Hubbell, 2001;

Chase e Myers 2011; Gotzenberger et al. 2012), influenciando na coexistência de

competidores quase equivalentes (Levine e HilleRisLambers 2009).

A previsão de que no estádio final da cronossequência a comunidade

apresentaria estrutura funcional dispersa foi corroborada. Neste estádio os processos

determinísticos, como a forte habilidade competitiva, podem ser os responsáveis pela

montagem da comunidade (Schleicher et al. 2011; Gotzenberger et al. 2012; Uriarte et

al. 2012; Lasky et al. 2013; Purschke et al. 2013). A estrutura funcional dispersa indica

que o maior particionamento dos recursos totais disponíveis é mantido por fortes

diferenças no nicho, estabilizando as interações de competidores altamente desiguais

(Levine e HilleRisLambers 2009; Cadotte et al. 2011). Este maior particionamento

resulta da perda ou da diminuição de espécies do início da cronossequência ter sido

compensada pelo crescimento de espécies do final da cronossequência, com

características voltadas para conservação dos recursos (sensu Valladares et al. 2000),

como relatam Gonzalez e Loreau (2009) e Chazdon et al. (2010). Sabe-se que espécies

do final da sucessão apresentam maior dispersão nas características funcionais, o que

permite a coexistência em áreas com menos disponibilidade de recurso (luz), como as

florestas maduras (Mason et al. 2012; Uriarte et al. 2012; Lohbeck et al. 2013).

A previsão de que no fim da cronossequência a estrutura filogenética fosse

dispersa, com espécies pertencentes a uma grande variedade de linhagens (Norden et al.
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2012), não foi corroborada. As áreas maduras foram filogeneticamente agrupadas,

mesmo existindo muitas espécies com características conservativas (ver capítulo 2 desta

tese), que tendem a ser menos relacionadas do que o esperado pelo acaso (Gonzalez e

Loreau 2009; Norden et al. 2012). A escassez do recurso (luz) nas áreas maduras

modificou a estrutura funcional, mas não modificou a estrutura filogenética da

comunidade. Pode-se especular que isto tenha acontecido pelo fato das espécies nas

áreas maduras serem de linhagens semelhantes, mas apresentarem características

funcionais diferentes, permitindo que a estrutura filogenética fosse agrupada e a

funcional fosse dispersa. Os diferentes padrões encontrados para estrutura funcional e

filogenética podem ser reflexo das várias mudanças sofridas pelas características

funcionais após a divergência evolutiva das espécies, uma vez que não existiu

conservadorismo de nicho (sinal filogenético).

A incompatibilidade entre estrutura funcional e filogenética pode sugerir que

características importantes podem estar faltando na análise (Pavoine e Bonsall 2011) ou

que a diversidade filogenética pode representar uma medida mais inclusiva de

similaridade ecológica do que medidas de diversidade funcional, que são baseados num

conjunto limitado de características (Cadotte et al. 2009; Meynard et al. 2011). Portanto,

a diversidade filogenética proporcionou uma reflexão pobre da diversidade funcional

pelo fato das características funcionais não serem filogeneticamente conservadas,

sugerindo que as características funcionais usadas no estudo estão envolvidas no

processo de montagem da comunidade (Purschke et al. 2013).

Taxas demográficas como preditores de mudanças na diversidade

A estrutura filogenética aleatória, mantida no segundo levantamento da

vegetação, não fornece insights sobre a influência da dinâmica temporal nos processos

subjacentes a montagem da comunidade (Purschke et al. 2013). Era esperado que

indivíduos aparentados diminuíssem à medida que a sucessão avançasse, bem como

quando ocorresse um balanço entre indivíduos mortos e recrutados. Isto poderia ocorrer

devido ao recrutamento de árvores sobrepostas filogeneticamente com árvores

sobreviventes, ou de plântulas com maior agrupamento filogenético do que as árvores, o

que indicaria que mais tarde, na sucessão, a composição filogenética seria mantida ou

alterada, respectivamente (Norden et al. 2012).
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A manutenção dos padrões de estrutura funcional encontrado, tanto para áreas

jovens (padrão aleatório), quanto para áreas maduras (padrão disperso), indica que a

adição e substituição de espécies e indivíduos nas áreas não foram suficientes para

alterar os padrões de estrutura filogenética e funcional. Possivelmente a manutenção do

padrão foi resultado do pouco tempo decorrente entre as medidas, não sendo suficiente

para que as mudanças acontecessem. Nas áreas jovens, era esperado que as respostas

demográficas distintas, apresentadas pelas espécies frente às mudanças ambientais,

causassem uma reorganização significativa da dominância das espécies na comunidade

(Gonzalez e Loreau 2009). A alta disponibilidade de recursos encontrada no início da

sucessão tende a diminuir com o tempo, de modo que as espécies aquisitivas tenderiam

a morrer e ser substituídas por conservativas (Pickett e Cadenasso 2005; Russo et al.

2008; Cornwell e Ackerly 2009; Schleicher et al. 2011) e a estrutura funcional dispersa

tenderia a aumentar devido ao recrutamento de indivíduos de espécies ainda não

presentes nas parcelas, com estratégias funcionais complementares as já presentes

(Lohbeck et al. 2012). Como o conjunto de espécies com características voltadas para

aquisição de recursos são mais relacionadas do que o esperado pelo acaso, e as com

características de conservação tendem a convergir em estratégias de tolerância a sombra

(Norden et al. 2012), era esperado que as diferenças entre as áreas ao longo da

cronossequência tenderiam a diminuir.

Em áreas maduras, como a grande maioria dos nichos existentes já estaria

ocupada, era esperado que a estrutura funcional se mantivesse constante, como foi

encontrado neste trabalho. Este resultado foi mantido graças à mortalidade e ao

recrutamento de indivíduos com características funcionais dispersas. Isso é possível

pelo fato das espécies funcionalmente diferentes apresentarem dinâmica independente,

por causa das diferentes respostas ao ambiente (Rocha et al. 2011). Como estas espécies

não apresentam dinâmica sincronizada, a mortalidade ou o recrutamento de uma espécie

não comprometeria tanto a diversidade funcional. No entanto, se a espécie morta ou

recrutada fosse muito semelhante a outras, e todas morressem ou recrutassem ao mesmo

tempo, as diferenças na diversidade funcional seriam mais perceptíveis.

Estudos que incluem diferentes facetas da diversidade (os padrões de

biodiversidade após perturbação podem ser enganosos se baseados em uma única faceta

da diversidade) (Purschke et al. 2013), demografia e acompanhamento em longo prazo

podem proporcionar maior entendimento dos mecanismos que determinam a montagem

da comunidade em florestas sucessionais (Norden et al. 2012). Dissociar os diferentes
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processos envolvidos na montagem da comunidade é crucial para a compreensão de

como estas se comportarão em futuros cenários ambientais (Gotzenberger et al. 2012),

uma vez que a mudança global atual está acontecendo em escalas de tempo curto e

gerando gradientes com ambientes degradados, resultando em forte seleção para

mudanças rápidas na composição de espécies (Webb et al. 2010).

Deste modo, conclui-se que os processos de montagem da comunidade,

avaliados por meio da estrutura funcional e filogenética, variam ao longo da

cronossequência, mas que tal variação não é dirigida pelos processos demográficos,

pelo menos na escala temporal que foram analisados. Além disso, os resultados

permitem afirmar que as características funcionais avaliadas são relevantes para este

tipo de análise, não sendo conservadas para a filogenia das espécies estudadas.

Tabela 1 Sinal filogenético das características amostradas ao longo da
cronossequência, em Pernambuco, Brasil.

FS17 FS25 MAD
K P valor K P valor K P valor

FS 0,2847 0,04 0,2875 0,02 0,2971 0,03
DM 0,2298 0,41 0,2902 0,14 0,2809 0,15
AM 0,2019 0,61 0,2192 0,41 0,2349 0,40
CC 0,2616 0,27 0,2300 0,51 0,2367 0,60
AFE 0,2502 0,21 0,2246 0,39 0,2338 0,44
TMSF 0,2181 0,53 0,2014 0,61 0,2282 0,51
NF 0,1740 0,85 0,2789 0,08 0,2839 0,07
PF 0,1571 0,90 0,2449 0,26 0,3036 0,04

Legenda: FS17 Florestas secundárias com 17 anos de abandono; FS25 Florestas
secundárias com 25 anos de abandono; FM40 Florestas secundárias com 40 anos de
abandono; Forma da semente (FS); Densidade de madeira (DM); Altura máxima (AM);
Concentração de clorofila (CC); Área foliar específica (AFE); Teor de matéria seca da
folha (TMSF); Nitrogênio foliar (NF) e Fósforo foliar (PF). Valores em negrito são os
que apresentam significância estatística (p < 0,05).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações apresentadas neste trabalho demonstram a importância do

estudo dos diferentes filtros ambientais (abióticos e bióticos), que tendem a se modificar

acompanhando as mudanças do ambiente, e como a comunidade tem sua estrutura

alterada com base nas mudanças das forças destes filtros. Deste modo, foi assumido que

a mudança na natureza dos filtros, ao longo de uma cronossequência na Mata Atlântica,

tende a selecionar espécies, estratégias, alterar a dinâmica e, conseqüentemente, gerar

diferentes padrões de estrutura funcional e filogenética.

Neste sentido, inicialmente foi verificado se nos diferentes orgãos da planta

havia intergração das características, definindo estratégias direcionadas para uso rápido

(características aquisitivas) ou conservação (características conservativas) do recurso.

Os resultados obtidos demonstram que as características funcionais dos diferentes

órgãos das espécies apresentam estratégias independentes (uma vez que não existe

integração funcional total). Cada característica influencia de forma diferente a aptidão

das espécies e esta influência se mantém ao longo do gradiente. Quando as espécies são

agrupadas com base no maior número de características aquisitivas ou conservativas, as

taxas demográficas apresentam algumas variações ao longo da cronossequência, com

maior mortalidade de espécies aquisitivas e intermediárias em áreas com 25 anos de

abandono e maior recrutamento de espécies intermediárias e conservativas no final da

cronossequência, não sendo observadas diferenças nas vegetações com 17 anos de

regeneração, após cultivo de cana-de-açúcar.

No entanto, a maior mortalidade de espécies aquisitivas em áreas jovens (25

anos), que de acordo com outros trabalhos levam a características funcionais

filogenética e funcionalmente mais agrupadas, não foi suficiente para alterar o padrão

aleatório observado para a estrutura filogenética e funcional nas áreas estudadas. A

estrutura aleatória destas comunidades não foi alterada, possivelmente, pelo fato das

análises (da estrutura de mortos, recrutas e sobreviventes) terem sido realizadas com

todas as espécies juntas (espécies com características aquisitivas, intermediárias e

conservativas). Caso as análises estruturais tivessem sido realizadas para as taxas

demográficas das espécies aquisitivas, intermediárias e conservativas separadamente, os

resultados poderiam ter sido diferentes. No entanto, não expressariam os processos da

comunidade como um todo. De forma semelhante, em áreas maduras o maior

recrutamento de espécies intermediárias e conservativas (mais dispersas funcional e
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filogeneticamente) não fez com que a estrutura da comunidade mudasse com o tempo.

Nestas áreas, as espécies que recrutaram e morreram (com todos os grupos juntos) eram

mais dispersos funcionalmente, mantendo o padrão disperso da comunidade.

Os resultados das análises filogenéticas (contrastes filogenéticos independentes e

sinal filogenético) indicaram que as relações de parentesco entre as espécies não têm

influência sobre os padrões observados, sugerindo que as características funcionais

usadas no estudo estão envolvidas no processo de montagem da comunidade .

Ao longo desta cronossequência os filtros tiverem influência diferente quando

analisados por populações e por comunidades. Características analisadas no nível de

população informaram muito sobre a ecologia das espécies, mas não refletiram a

influencia das mudanças observadas ao longo da cronossequência, enquanto que para

comunidade as influências foram mais perceptíveis. Portanto, o estudo das

características funcionais e da dinâmica, bem como dos grupos de espécies, forneceram

informações importantes sobre os processos e conseqüentemente o entendimento das

regras de montagem das comunidades com diferentes disponibilidades de recursos.

Estas análises demonstram parcialmente que a comunidade é montada por processos

determinísticos. No entanto, ao tratar de diversidade filogenética e funcional,

aparentemente os processos estocásticos e determinísticos determinariam a montagem

da comunidade no início e no final da cronossequência, respectivamente.

Estes resultados contraditórios encontrados quando analisadas as estruturas

funcional e filogenética da comunidade, podem ser devido às análises terem sido

realizadas com um número limitado de características e espécies. Coletar mais

características funcionais, principalmente do caule e da semente, e expandir a coleta

para espécies com menos indivíduos (preferencialmente para todas), pode ser

importante para obter resultados mais significativos sobre a estrutura da comunidade.

Tendo em vista que a Mata Atlântica encontra-se altamente fragmentada e com

comunidades apresentando vários níveis de degradação, os resultados deste trabalho

fornecem informações importantes sobre os processos que organizam estas

comunidades e os padrões expressos pelas mesmas. Tais resultados podem ser

traduzidos para vários fins práticos, sendo aplicáveis, por exemplo, em planos de

recuperação de áreas degradadas, uma vez que é possível selecionar as espécies com

base em suas características e melhor aptidão frente aos filtros existentes nas áreas com

diferentes graus de perturbação.


