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RESUMO 

Variação na dinâmica do nitrogênio e nos atributos foliares  
em fisionomias de restinga da região Sudeste do Brasil 

 

As restingas constituem um complexo de tipos vegetacionais que ocorrem 
sobre cordões arenosos ao longo da costa brasileira. Sua diversidade fisionômica, 
florística e estrutural contrasta com grande número de fatores ambientais limitantes, 
incluindo a disponibilidade de água e nutrientes. O objetivo deste trabalho foi 
comparar a dinâmica do nitrogênio, bem como os atributos foliares relacionados ao 
uso do nitrogênio e da água, em três formações vegetais inseridas no “complexo 
vegetacional da restinga”, as quais ocorrem ao longo de um gradiente de 
precipitação que varia de cerca de 800 a 2.600 mm anuais. Para tanto, foram 
avaliados parâmetros relacionados à ciclagem do nitrogênio e alguns atributos 
foliares funcionais relacionados às estratégias de uso de água e nutrientes nas 
principais espécies botânicas que nelas se desenvolvem. O primeiro capítulo 
compara a variação na disponibilidade e na composição isotópica de nitrogênio 
(δ15N) nestas três formações de restinga que ocorrem sob regimes hídricos distintos. 
Foram analisados e comparados parâmetros relacionados à disponibilidade e às 
taxas de transformação do nitrogênio nos solos e sua assimilação e uso pelas 
plantas. Os solos das três áreas, arenosos e ácidos, apresentam deficiência 
nutricional, sendo o nitrogênio amoniacal (N-NH4

+) a principal forma disponível. Suas 
taxas líquidas de transformação foram baixas e variáveis, com prevalência de 
imobilização, sobretudo nas restingas sob menor precipitação média anual (PMA). 
Na vegetação, o aumento na PMA refletiu em maiores concentrações foliares de 
nitrogênio e fósforo, juntamente com menores razões C/N e massas foliares por 
unidade de área (MFA). Os valores de δ15N foliar foram baixos e variáveis, 
ocorrendo enriquecimento gradual em 15N com o aumento na PMA. As 
concentrações foliares de nitrogênio e fósforo, bem como a MFA e a razão C/N 
mostraram-se diretamente relacionadas; já a MFA relacionou-se inversamente à 
concentração foliar de nitrogênio. O aumento da PMA ao longo do gradiente, 
juntamente com variações nas condições edáficas e nas comunidades bióticas, 
pareceu contribuir para o aumento da disponibilidade de nitrogênio, refletindo na 
redução gradual da conservação do mesmo. O segundo capítulo compara as 
restingas quanto aos atributos foliares de gêneros por elas compartilhados. As 
maiores diferenças foram observadas entre os gêneros das restingas seca e úmida, 
com a última apresentando maiores concentrações de nitrogênio e fósforo foliares e 
menor razão C/N. Seus gêneros ainda apresentaram menores MFA e composição 
isotópica de carbono (δ13C), além de maior δ15N que aqueles das restingas seca e 
intermediária. As relações entre os atributos foliares dos pares congenéricos das 
restingas seca e úmida, assim como dos contrastes filogeneticamente 
independentes (CFIs), mostraram que a concentração de nitrogênio relaciona-se 
diretamente à concentração de fósforo e inversamente ao δ15N, enquanto que a 
concentração de fósforo relaciona-se diretamente com o δ15N e inversamente com a 
razão C/N. A grande diferença entre as restingas e a similaridade nas correlações – 
utilizando-se tanto os pares congenéricos e os CFIs – fortalece a distinção quanto à 
economia foliar da restinga úmida e as demais, enfatizando a importância das 
condições ambientais no ajuste dos atributos analisados, independente do grau de 
parentesco filogenético das espécies. 
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ABSTRACT 
Variation in nitrogen dynamics and leaf traits at restinga physiognomies from 

Southeastern Brazil 
 

Restingas are consisted of a complex of vegetation types that occur on sand 
ridges along the Brazilian coast. Their physiognomic, floristic and structural diversity 
contrasts with a large number of environmental limiting factors, including the 
availability of water and nutrients. The aim of this study was to compare the dynamics 
of nitrogen, as well as leaf traits related to the use of nitrogen and water at three 
vegetation types inserted in the "restinga vegetation complex", and occur along a 
precipitation gradient ranging from about 800 to 2600 mm annually. Accordingly, 
parameters related to nitrogen cycling were assessed, as well as some functional leaf 
traits related to strategies for use of water and nutrients from the main plant species 
that occur therein. The first chapter compares the variation in nitrogen availability and 
its isotopic composition (δ15N) at these three restinga formations that occur under 
different water regimes. It was analyzed and compared parameters regarding 
nitrogen availability and transformation rates in soils, and also its uptake and use by 
plants. The sandy and acidic soils of the three areas have high nutritional deficiency, 
and ammoniacal nitrogen (N-NH4

+) is the major available form. Its net rates of 
transformation were low and variable, with the prevalence of immobilization, 
especially at the restingas under lower mean annual precipitation (MAP). At the 
vegetation, MAP increase reflected in higher leaf nitrogen and phosphorus 
concentrations, along with lower C/N ratios and leaf mass per area (LMA). Leaf δ15N 
values were low and variable, observing gradual 15N-enrichment with MAP increase. 
Nitrogen and phosphorus leaf concentrations, as well as LMA and C/N ratio were 
directly related, whereas LMA was inversely related to leaf nitrogen concentration. 
The increase in MAP along the gradient, jointly to variations in soil conditions and 
biota, seemed to contribute to an increment on nitrogen availability, reflecting in the 
gradual reduction of its conservation. The second chapter compares the restingas in 
relation to leaf traits of genera shared by them. The largest differences were 
observed between genera from dry and wet restingas, with the latter having higher 
leaf nitrogen and phosphorus concentrations and lower C/N ratio. Their genera also 
had lower LMA and carbon isotopic composition (δ13C), as well as greater δ15N than 
those from dry and intermediate restingas. Relationships between leaf traits of the 
congeneric pairs from dry and wet restingas, and also of the phylogenetically 
independent contrasts (PICs), showed that nitrogen concentration is directly related 
to phosphorus and inversely to δ15N, whilst phosphorus concentration is directly 
related to δ15N and inversely to C/N ratio. The bulky difference amongst restingas, 
and the similarity in correlations – using both congeneric pairs and PICs – reinforces 
the distinction regarding leaf economy between wet restinga and the others, 
emphasizing the importance of environmental conditions on the adjustment of the 
analyzed leaf traits, apart from of the degree of species phylogenetic relatedness.  
 
Keywords: Leaf traits; Phylogenetically independent contrasts; δ15N; Leaf economy; 

Atlantic Tropical Forest; Environmental gradient; Leaf nutrients; 
Precipitation; Sandy soils; Nitrogen transformation 



 14 



 
 

15 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Tropical Atlântica, cuja distribuição original abrangia cerca de 1,5 

milhões de km2 (RIBEIRO; LIMA, 2009), desenvolve-se sob uma série de condições 

microclimáticas e edáficas, as quais refletiram em níveis de diversidade e 

endemismo algumas vezes comparáveis aos observados na Floresta Amazônica 

(MORELLATO; HADDAD, 2000; TALORA; MORELLATO, 2000). Além de 

compreender diversos tipos florestais, tais como a Floresta Ombrófila Densa e a 

Floresta Estacional Semidecidual (MORELLATO; HADDAD, 2000), esta formação 

vegetal também possui uma série de ecossistemas a ela associados, atuando como 

fonte de espécies para a colonização dos mesmos (ARAUJO et al., 2009; 

SCARANO et al., 2009). Dentre estes, incluem-se as restingas, conjunto de tipos 

vegetacionais que cobrem cerca de 8.000 km da costa litorânea brasileira (ARAUJO 

et al., 1998; CORREIA; DIAS; SCARANO, 2010; SCARANO et al., 2009; TESSLER; 

CAZZOLI Y GOYA, 2005).  

O termo restinga engloba uma série de definições (IBGE, 2012), sendo 

comumente utilizado para definir as comunidades vegetais associadas a depósitos 

arenosos costeiros oriundos de deposições marinhas, procedentes de regressões e 

transgressões do oceano no período do Quaternário (HENRIQUES, 1986; 

TESSLER; CAZZOLI Y GOYA, 2005). Muitos autores, incluindo Rizzini (1979) e 

Veloso e Góes-Filho (1982), ainda utilizam-se dos termos “complexo da restinga” ou 

“complexo vegetacional da restinga” para agregar os diversos tipos vegetacionais 

costeiros, cujas variações florísticas e fisionômicas manifestam-se em uma escala 

espacial relativamente pequena (IBGE, 2012).  

Em razão da história geológica das localidades em que ocorrem 

(MANTUANO, 2008) e das variações nas condições edáficas e nos níveis dos 

lençóis freáticos (ARAUJO, 2000; SCARANO, 2002), as restingas são 

caracterizadas como um verdadeiro mosaico de diversidade fisionômica, florística e 

estrutural (ARAUJO, 2009; GOMES, 2005; GUEDES; BARBOSA; MARTINS, 2006; 

SCARANO, 2002; SCARANO et al., 2004). Em contrapartida, costuma-se observar 

um baixo grau de endemismo e a ocorrência de monodominância ou oligarquia – 

características típicas de ambientes que enfrentam condições ambientais extremas 

(SCARANO, 2002; SCARANO et al., 2009). 
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Tais fatos atribuem-se a uma série de condições ambientais limitantes ao 

estabelecimento e à manutenção de seus organismos (DE MATTOS et al., 2004; 

DUARTE et al., 2005; MANTOVANI; IGLESIAS, 2010; SCARANO et al., 2009), 

merecendo destaque, conforme apontado por Crawford et al. (2008), a salinidade, as 

elevadas temperatura e radiação, assim como a variação dos níveis dos lençóis 

freáticos. Adicionalmente, em função das características intrínsecas de seus solos 

arenosos (ARAUJO et al., 1998; GOMES et al., 2007), observa-se uma tendência de 

baixa disponibilidade de água e de nutrientes para as plantas (ARAUJO; LACERDA, 

1987; DUARTE et al., 2005; SCARANO et al., 2001). 

Nesse contexto, a comunidade vegetal exerce papel-chave no funcionamento 

desses ecossistemas (DIAS, 2005; LÜTTGE, 2008), sendo importante não apenas 

na estabilização do substrato altamente arenoso onde se desenvolvem. A vegetação 

também contribui com a regulação do regime hídrico, prolongando o tempo de 

residência da água nos solos (ESTEVES, 1988; BRASIL, 1996), assim como com a 

manutenção da fertilidade dos solos (VITOUSEK; SANDFORD, 1986) – seja pela 

redução das perdas de nutrientes, via lixiviação (HERRERA et al., 1978), seja pela 

transferência de minerais e de matéria orgânica para a superfície dos mesmos 

(BONADIMAN, 2007; DIAS et al., 2006; MORAES; DELITTI; STRUFFALDI-DE 

VUONO, 1999). 

Em relação à disponibilidade de nutrientes, o nitrogênio é normalmente 

considerado um dos elementos mais limitantes para o crescimento e a produtividade 

das plantas em ecossistemas naturais (AERTS; CHAPIN, 2000). Ao contrário de 

outros elementos, cuja entrada nos sistemas depende em grande parte de 

processos abióticos, o nitrogênio apresenta um caráter único na natureza. Com uma 

fonte majoritária inacessível para a maioria dos organismos (N2 atmosférico), a 

conversão do nitrogênio para formas disponíveis é realizada por meio de processos 

relativamente escassos e quase que totalmente mediados por organismos 

especializados (GALLOWAY et al., 2004; SMIL, 1997; VITOUSEK et al., 1997). 

Consequentemente, o suprimento de nitrogênio na forma biologicamente reativa 

torna-se fator ecologicamente determinante tanto do desempenho quanto da 

distribuição ecológica e geográfica de indivíduos de uma mesma espécie, bem como 

de grupos proximamente relacionados, em um ambiente (PETIT et al., 1996; RYSER 

et al., 1997; AIDAR et al., 2003). 
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Já o fósforo, mesmo diferindo quanto às fontes e à sua dinâmica, mostra-se 

intimamente relacionado ao nitrogênio em função da demanda metabólica dos seres 

vivos (REICH et al., 1999; VITOUSEK et al., 2010). Esses dois macronutrientes, 

além de serem componentes estruturais da membrana celular, fazem parte de uma 

série de moléculas orgânicas – incluindo a clorofila, enzimas do aparato 

fotossintético, ácidos nucleicos e moléculas bioenergéticas (REICH et al., 1999; 

WRIGHT; WESTOBY, 2004).  

Os ecossistemas tropicais são constituídos, de um modo geral, por solos 

antigos e altamente lixiviados (JORDAN, 1985; VITOUSEK; SANDFORD, 1986), 

verificando-se uma maior riqueza de nitrogênio em relação ao fósforo, quando 

comparados aos ecossistemas temperados (MARTINELLI et al., 1999). Por outro 

lado, a produtividade das plantas tropicais tende a ser mais limitada pela 

disponibilidade de fósforo do que de nitrogênio (HEDIN, 2004; REICH; OLEKSYN, 

2004).  

A determinação das concentrações foliares destes dois elementos – bem 

como de suas razões com o carbono – pode prover informações preciosas acerca do 

funcionamento ecossistêmico, mesmo com a grande heterogeneidade observada 

nas condições edafoclimáticas e na composição de espécies nos ecossistemas 

tropicais (TOWNSEND et al., 2007). Isto se deve ao fato de que a disponibilidade 

desses nutrientes nos solos e sua limitação dos mesmos às plantas são 

influenciadas por processos relacionados à produtividade primária, decomposição e 

mineralização da matéria orgânica, bem como às perdas por vias gasosas e 

lixiviação (AERTS; CHAPIN, 2000; GÜSEWELL, 2004). 

Variações na disponibilidade de recursos, como a água e os nutrientes, 

podem refletir em alterações substanciais nas taxas de fixação do carbono e no uso 

dos mesmos (SANTIAGO et al., 2004). Assim sendo, para que as espécies 

garantam seu sucesso ecológico, é muitas vezes necessário que atributos 

relacionados ao seu desenvolvimento e manutenção – por mais que estejam 

relacionados a vias fisiológicas distintas (LARCHER, 2006; LAMBERS; CHAPIN; 

PONS, 2008; TAIZ; ZIEGER, 2009) – ajustem-se de modo convergente a tais 

condições ambientais (CHAPIN; AUTUMN; PUGNAIRE, 1993; FONSECA et al., 

2000; GRIME, 1977; NIINEMETS, 2001; REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997; 

WESTOBY et al., 2002). 
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Como importantes ajustes nas plantas em resposta à heterogeneidade 

ambiental ocorrem nas folhas (BUSSOTTI et al., 2000; VALLADARES et al., 2000), o 

uso de atributos foliares relacionados ao desenvolvimento vegetal, à assimilação de 

nutrientes e às taxas fotossintéticas (ACKERLY et al., 2000; REICH; WALTERS; 

ELLSWORTH, 1997; WRIGHT; CANNON, 2001) têm-se mostrado bons descritores 

de processos em vários níveis de organização biológica (DÍAZ; CABIDO; 

CASANOVES, 1998; REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997; WRIGHT; 

WESTOBY, 2003). Isto porque a magnitude destas alterações é capaz de afetar 

dede a composição e o desempenho ecofisiológico de diferentes indivíduos/espécies 

vegetais (AERTS; CHAPIN, 2000), mas também as propriedades e o funcionamento 

do ecossistema (CHAPIN et al., 2000; DÍAZ et al., 2004; LAMONT; GROOM; 

COWLING, 2002; LAVOREL; GARNIER, 2002; REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 

1997). 

Muitos autores têm observado a generalização de estratégias em relação à 

disponibilidade nutricional e hídrica (NIINEMETS, 2001; ORDOÑEZ et al., 2009; 

REICH et al., 1999; WRIGHT; REICH; WESTOBY, 2001; WRIGHT et al., 2004). De 

um lado, plantas de ambientes secos e distróficos tendem a apresentar 

características associadas a uma maior conservação destes recursos, investindo em 

folhas mais longevas, com mais acúmulo de matéria seca do que nutrientes, assim 

como na redução da capacidade fotossintética (DÍAZ; CABIDO; CASANOVES, 1998; 

REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997; REICH; WRIGHT; LUSK, 2007; ROSADO; 

MATTOS, 2010; WRIGHT et al., 2004). Por sua vez, plantas que se desenvolvem 

em condições opostas normalmente mostram-se mais produtivas – resultado de 

suas taxas fotossintéticas elevadas e das maiores concentrações foliares de 

nutrientes, associadas ao menor investimento em matéria seca e à redução da 

longevidade foliar (REICH et al., 2003; WESTOBY; WRIGHT, 2006; WRIGHT et al., 

2005, 2007).  

A quantificação dos atributos foliares ao longo de múltiplas espécies e 

ambientes pode gerar informações sobre suas principais dimensões de variação, a 

relação e evolução dos mesmos, além do modo como estes são moldados por 

fatores ambientais (DÍAZ et al., 1999; LAMONT; GROOM; COWLING, 2002; REICH; 

WALTERS; ELLSWORTH, 1997; REICH et al., 1999; SCHULZE et al., 1994; 

WRIGHT; CANNON, 2001; WRIGHT; WESTOBY, 2002). Isto posto, a análise de tais 

atributos em gradientes ambientais permite investigações acerca da adaptação das 
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plantas às variações nas condições ambientais em longo prazo (MEIER; 

LEUSCHNER, 2008; SANTIAGO; MULKEY, 2004), mostrando-se uma ferramenta 

potencialmente eficaz na predição do funcionamento dos ecossistemas 

(OYARZABAL et al., 2008).  

Baseado no exposto acima, o objetivo deste trabalho foi comparar a dinâmica 

do nitrogênio, bem como os atributos foliares relacionados ao uso do nitrogênio e da 

água em três formações vegetais inseridas no “complexo vegetacional de restinga” 

(RIZZINI, 1979), as quais, além de diferirem quanto à fisionomia e estrutura, ocorrem 

ao longo de um gradiente de precipitação que varia de cerca de 800 a 2.600 mm 

anuais. Para tanto, foram avaliados parâmetros relacionados à ciclagem do 

nitrogênio e alguns atributos foliares funcionais relacionados às estratégias de uso 

de água e de nutrientes nas principais espécies botânicas que se desenvolvem 

nestas três localidades que ocorrem sob diferentes condições de limitação 

nutricional e hídrica. 

Ao longo deste trabalho, as seguintes hipóteses foram levantadas: I) o 

aumento na precipitação anual reflete na redução na disponibilidade do nitrogênio, 

requerendo uma ciclagem mais eficiente e com menores perdas, resultando em 

composições isotópicas mais empobrecidas em 15N, tanto dos solos como da 

vegetação, no extremo mais úmido do gradiente; II) espécies que apresentam uma 

ancestralidade em comum podem apresentar variações semelhantes no seu 

desempenho ecofisiológico em função da variação na disponibilidade de nutrientes 

(no caso, disponibilidade do nitrogênio e a inter-relação entre este, o carbono e o 

fósforo); e III) espécies que apresentam uma ancestralidade em comum podem 

apresentar variações semelhantes no seu desempenho ecofisiológico em função da 

variação na intensidade do stress hídrico, observando-se que as plantas que 

ocorrem em áreas de menor limitação hídrica diferem daquelas que ocorrem em 

áreas com maior disponibilidade hídrica. 

A determinação das dimensões de variação entre plantas em relação à sua 

distribuição, seu modo de vida e maneira pela qual suas características 

ecofisiológicas se moldam às propriedades do ambiente é de fundamental 

importância para a conservação da diversidade e o manejo dos ecossistemas 

(WRIGHT et al., 2004).  

A compreensão da relação entre as variáveis ambientais e as respostas das 

comunidades vegetais vem ganhando cada vez mais destaque nos estudos de 
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ecologia. Ao fornecer informações úteis acerca da suscetibilidade de uma 

comunidade vegetal à disponibilidade de recursos, estes estudos geram 

conhecimentos importantes para a modelagem dos processos ecossistêmicos sob 

condição de alterações ambientais (BERTILLER et al., 2006; ROSADO; MATTOS, 

2007; WRIGHT et al., 2004), além de contribuir para a mitigação dos efeitos 

negativos de tais alterações sobre a biodiversidade (GARGANO; VECCHIO; 

BERNARDO, 2010).  

Tais conhecimentos tornam-se ainda mais relevantes ao se tratar das 

formações de restinga. Por sua localização em áreas privilegiadas ao longo do 

litoral, este ecossistema reconhecidamente frágil e sensível a perturbações é alvo de 

grande valorização imobiliária (ARAUJO; LACERDA, 1987; PIRES et al., 2006). 

Dentre os processos responsáveis pela intensa modificação de sua paisagem e 

perda da cobertura vegetal original, encontram-se a ocupação desordenada de suas 

áreas (SCHERER et al., 2005) para a construção civil, fins agropecuários e extração 

de areia e madeira e, inclusive, o turismo predatório (ARAUJO; LACERDA, 1987; 

BONADIMAN, 2007; PIRES et al., 2006; TESSLER; CAZZOLI Y GOYA, 2005). 

Em adição aos impactos antropogênicos diretos, os ecossistemas costeiros 

ainda estão prontamente sujeitos a alterações profundas e duradouras em função 

das alterações nas condições climáticas (IPCC, 2007). Além de projeções de 

aumento de temperatura e alterações no regime de ondas e no volume, intensidade 

e freqüência da precipitação (SOLOMON et al., 2007), espera-se também a 

elevação dos níveis dos oceanos, resultado da expansão térmica dos mesmos 

(MARENGO, 2007; MEEHL et al 2007). 

Apesar das evidências de plasticidade morfo-fisiológicas observadas nas 

plantas de restinga (ROSADO; MATTOS, 2007; SCARANO et al., 2009), deve-se 

ressaltar o efeito do aumento da temperatura sobre a tolerância, o desempenho 

fisiológico e a sobrevivência dos organismos ao stress; sobre a estrutura e dinâmica 

das comunidades; e também sobre a distribuição de espécies, com o possível 

aumento da prevalência de espécies invasoras (SCHLACHER et al., 2008). Já 

alterações no nível do mar e nos regimes de ondas e precipitação aceleram o 

processo de erosão e a retração da costa, resultando na perda de habitats e na 

redução da estabilidade das dunas, o que potencializa o quadro de fragmentação e 

perda da vegetação costeira (SLOTT et al., 2006), além de favorecer a ocorrência de 
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inundações nas cidades que ocupam as zonas costeiras (MARENGO et al., 2007; 

MUEHE, 2010). 

As diferentes abordagens dadas aos resultados obtidos ao longo deste 

trabalho apresentam-se distribuídas em dois capítulos. No primeiro deles, o qual 

trata dos padrões da ciclagem de nitrogênio ao longo de um gradiente natural de 

precipitação, são apresentadas as caracterizações da fisionomia, do clima e do solo 

de cada restinga, além da descrição da amostragem e da análise dos dados – itens 

que serão apenas brevemente apresentados e comentados no capítulo seguinte. 

Neste, também são apresentados os resultados referentes ao efeito da precipitação 

na dinâmica e nos padrões de alocação do nitrogênio pelas plantas.  

Já no segundo capítulo, o qual versa sobre a variação entre restingas quanto 

aos atributos foliares (e suas relações) de gêneros por elas compartilhados, são 

empregadas ferramentas estatísticas que corroborem que as diferenças observadas 

e as relações entre os atributos são mantidas independentemente da filogenia 

(FELSENSTEIN, 1985). 

Além disso, para facilitar a distinção entre as formações de restinga 

estudadas, as três fisionomias serão tratadas, deste ponto em diante, como: 

A)  Formação arbustiva aberta não-inundável: restinga seca; 

B)  Formação de restinga arbustiva aberta com dominância de Clusia 

hilariana Schltdl. (Clusiaceae): restinga intermediária; 

C)  Floresta de restinga: restinga úmida. 
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2 VARIAÇÃO NA DISPONIBILIDADE E NA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DE 

NITROGÊNIO (δ15N) EM TRÊS FORMAÇÕES DE RESTINGA QUE OCORREM 

SOB REGIMES HÍDRICOS DISTINTOS  

 
 

Resumo 

 
As restingas são formações vegetais sob a influência marinha e flúvio-

marinha que ocorrem ao longo das planícies arenosas costeiras do Brasil. São 
conhecidas por sua diversidade conspícua, mesmo desenvolvendo-se sob uma série 
de fatores ambientais limitantes, incluindo a disponibilidade de água e nutrientes. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a variação na disponibilidade do nitrogênio e sua 
composição isotópica (δ15N) em três formações de restinga que ocorrem na região 
Sudeste do Brasil. Tais formações diferem quanto à sua fisionomia e ocorrem sob 
condições climáticas e regimes hídricos distintos. Foram analisados e comparados 
parâmetros relacionados à disponibilidade e às taxas de transformação do nitrogênio 
nos solos, bem como sua assimilação e uso pelas plantas. Os três solos são 
arenosos e ácidos, apresentando elevada deficiência nutricional. A camada mineral 
(0-50 cm) dos solos da restinga úmida apresentou maiores teores de nitrogênio e 
abundância natural de 15N (δ15N), sendo a única a apresentar variação significativa 
destes dois parâmetros ao longo do perfil de profundidade. O aumento da 
precipitação média anual (PMA) e, consequentemente, da disponibilidade hídrica 
dos solos, refletiu em maiores teores de nitrogênio e do δ15N nos solos superficiais 
(0-10 cm), enquanto que a razão C/N decresceu. O teor de amônio (N-NH4

+) 
sobressaiu-se ao de nitrato (N-NO3

-) nos solos das três restingas, sendo os menores 
teores de ambas as formas inorgânicas observadas na restinga intermediária. As 
taxas líquidas de transformação do nitrogênio foram baixas e variáveis, com 
prevalência de imobilização, sobretudo nas restingas sob menor PMA. O aumento 
da PMA também influenciou os atributos foliares: maiores concentrações foliares de 
nitrogênio e fósforo, juntamente com menores razão C/N foliar e massa foliar por 
unidade de área (MFA), foram observadas na restinga úmida. A razão N/P foliar foi 
elevada e não variou entre restingas, sugerindo limitação por fósforo. Não foram 
identificadas variações na concentração de lignina e sua razão com o nitrogênio. Foi 
observado um enriquecimento gradual em 15N nas composições isotópicas foliares 
com o aumento da PMA. Ao comparar os grupos funcionais quanto ao uso do 
nitrogênio (leguminosas potenciais fixadoras versus leguminosas não fixadoras vs. 
não leguminosas), as espécies não leguminosas apresentaram menores 
concentrações foliares de nitrogênio e fósforo e maiores razão C/N e MFA que os 
dois grupos de leguminosas. A composição isotópica das leguminosas potenciais 
fixadoras foi superior à das não leguminosas, sendo ambas superiores à das não 
fixadoras. Ao relacionar os atributos foliares das três restingas e comparar os 
resultados obtidos, observaram-se relações diretas entre as concentrações de 
nitrogênio e fósforo, bem como entre a MFA e a razão C/N; por outro lado, a MFA 
mostrou-se inversamente relacionada à concentração de nitrogênio. Tais relações 
bivariadas apresentaram mesma proporcionalidade, variando apenas quanto à sua 
intensidade. Há indícios de que o aumento da PMA, juntamente com variações nas 
condições edáficas e nos fatores bióticos (tais como o adensamento da vegetação e 
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maior deposição de matéria orgânica), favoreçam a atividade microbiana e 
aumentem a disponibilidade de nitrogênio para as comunidades vegetais de 
restinga, refletindo em uma redução gradativa na conservação de nutrientes.  
 
Palavras-chave: Atributos foliares; Ciclagem de nutrientes; δ15N; Disponibilidade 

hídrica; Ecossistemas oligotróficos; Floresta Tropical Atlântica; 
Gradiente ambiental; Limitação nutricional; Transformações do 
nitrogênio 

 
 

Abstract 

 

Restingas are vegetations under marine and tidal-marine influence occurring 
along the sandy coastal plains of Brazil. They are known for their conspicuous 
diversity, even growing under a series of environmental limiting factors, including the 
availability of water and nutrients. The aim of this study was to assess the variation in 
nitrogen availability and its isotopic composition (δ15N) in three restinga formations 
that occur at Southeastern Brazil. Such formations differ in their physiognomy and 
occur under distinct climatic conditions and water regimes. It was analyzed and 
compared parameters regarding nitrogen availability and transformation rates in soil, 
as well as its uptake and use by plants. The three soils are sandy and acidic, having 
high nutritional deficiency. Soil mineral layer (0-50 cm) from wet restinga had higher 
nitrogen content and natural 15N abundance (δ15N), being the only one to show a 
significant variation of these two parameters along the depth profile. The increase of 
mean annual precipitation (MAP), and hence in soil water availability, reflected in 
higher nitrogen content and δ15N in topsoils (0-10 cm), while C/N ratio decreased. 
Ammonium (N-NH4

+) exceeded nitrate (N-NO3
-) content in the soils of the three 

restingas, with the lowest content of both inorganic forms being observed at the 
intermediate restinga. Nitrogen net rates of transformation were low and variable, 
with the prevalence of immobilization, especially at restingas under lower MAP. 
Increased MAP also influenced leaf traits: higher nitrogen and phosphorus foliar 
concentrations, along with lower leaf C/N ratio and leaf mass per area (LMA), were 
observed at the wet restinga. Leaf N/P ratio was high and did not vary amongst 
restingas, suggesting phosphorus limitation. No variations were identified amongst 
restingas for lignin and its ratio with nitrogen. A gradual 15N-enrichment was 
observed in leaf isotopic compositions with increasing MAP. When comparing 
functional groups regarding nitrogen use (potential fixing legumes versus non-fixing 
legumes vs. non legumes), non-legume species had lower foliar nitrogen and 
phosphorus concentrations, and higher C/N ratio and LMA than the two legume 
groups. The isotopic composition of potential fixing legumes was higher than from 
non legumes’, with both compositions being higher than that from non-fixing legumes. 
When relating leaf trait relationships from the three restingas and comparing the 
obtained results, direct relationships were observed between nitrogen and 
phosphorus concentrations, as well as between LMA and C/N ratio; conversely, LMA 
was inversely related to nitrogen concentration. These bivariate relationships showed 
the same proportionality, varying only in its intensity. There is evidence that 
increasing MAP, along with variations in soil conditions and biotic factors (such as 
vegetation canopy density and increase in organic matter decay) favor microbial 
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activity and increase the availability of nitrogen for restinga plant communities, 
reflecting in a gradual reduction of nutrient retention. 

 
Keywords: Leaf traits; Nutrient cycling; δ15N; Water availability; Oligotrophic 

ecosystems; Atlantic Rainforest; Environmental gradient; Nutrient 
limitation; Nitrogen transformations 

 

 

2.1 Introdução 

 

As restingas são um complexo de tipos vegetacionais que se desenvolve sob 

a influência marinha e flúvio-marinha (BRASIL, 1996; 2009). Ocorrem ao longo de 

cerca de 8.000 km da costa litorânea brasileira (CORREIA; DIAS; SCARANO, 2010; 

SCARANO et al., 2009; TESSLER; CAZZOLI Y GOYA, 2005), estando associadas a 

depósitos arenosos costeiros oriundos de deposições marinhas procedentes de 

regressões e de transgressões do oceano, no período do Quaternário (ARAUJO et 

al., 1998; ASSIS et al., 2011; HENRIQUES et al., 1986). 

As restingas são caracterizadas como um verdadeiro mosaico de diversidade 

em fisionomia, florística e estrutura (ARAUJO et al., 2009; GOMES, 2005; GUEDES; 

BARBOSA; MARTINS, 2006; SCARANO, 2002; SCARANO et al., 2004). No entanto, 

sua diversidade contrasta com um baixo grau de endemismo, observando-se a 

ocorrência de monodominância ou oligarquia – características típicas de 

ecossistemas que enfrentam condições ambientais extremas (SCARANO, 2002).  

Tal característica se deve a uma série de fatores limitantes ao 

estabelecimento e à manutenção dos organismos (DE MATTOS et al., 2004; 

DUARTE et al., 2005; SCARANO et al., 2009; MANTOVANI; IGLESIAS, 2010), 

merecendo-se destaque a salinidade, as elevadas temperatura e a radiação, bem 

como a variação dos níveis dos lençóis freáticos (CRAWFORD, 2008). Além disso, 

em função da característica de seus solos arenosos (ARAUJO et al., 1998; GOMES 

et al., 2007), observa-se, inclusive, uma tendência à baixa disponibilidade de água e 

nutrientes para as plantas (ARAUJO; LACERDA, 1987; SCARANO et al., 2001, 

2004). 

Dentre estes nutrientes, inclui-se o nitrogênio, fator determinante na 

composição de espécies, na dinâmica e no funcionamento dos ecossistemas 

(VITOUSEK et al., 1997). Sua ciclagem por entre os diversos compartimentos é 
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regida por cinco processos principais: fixação, assimilação, mineralização, 

nitrificação e desnitrificação (PURVAJA et al., 2008) – cujos mecanismos são 

regulados pela interação entre processos que ocorrem nas comunidades vegetal e 

microbiana, e por fatores geológicos e climáticos (CHAPIN; MATSON; VITOUSEK, 

2011; PASTOR; POST, 1986)  

O uso de gradientes ambientais naturais, os quais variam sistematicamente 

em relação ao clima ou a outras variáveis ambientais – tais como topografia, 

fertilidade e textura dos solos – mostra-se uma ferramenta útil para auxiliar a 

compreender os mecanismos de controle abiótico sobre os processos dos 

ecossistemas (JENNY, 1994). Nesse âmbito, um grande número de estudos tem 

analisado os efeitos das variáveis climáticas, notadamente precipitação e 

temperatura, sobre os ciclos biogeoquímicos, tanto em escalas locais (ARANIBAR et 

al., 2004; AUSTIN; SALA, 2002; AUSTIN; VITOUSEK, 1998; NARDOTO et al., 2008; 

SANTIAGO; SCHUUR; SILVERA, 2005; SCHUUR; MATSON, 2001; SCHUUR, 

2003), como globais (AMUNDSON et al., 2003; CLEVELAND et al., 1999; CRAINE 

et al., 2009). 

De um modo geral, estes estudos apontam que o maior suprimento de água 

nos solos em função do aumento da precipitação acarreta o aumento na 

produtividade primária líquida e favorece a ciclagem e, consequentemente, a 

disponibilidade de nitrogênio (SCHUUR, 2001, 2003). A partir do momento em que 

os níveis de precipitação tornam-se excessivos, o incremento da disponibilidade 

hídrica começa a exceder a demanda biológica e a água deixa de se comportar 

como recurso para agir, direta e indiretamente, como fator inibidor das 

transformações do nitrogênio no solo e nas trocas com a atmosfera (SANTIAGO; 

SCHUUR; SILVERA, 2005; SCHUUR, 2003), levando a uma estabilização, ou até 

mesmo redução, dos níveis de produtividade do ecossistema (SCHUUR; MATSON, 

2001; SCHUUR, 2001).  

Diretamente, o aumento da precipitação pode acarretar o aumento no 

intemperismo dos solos e a remoção de nutrientes, via lixiviação (SANTIAGO; 

MULKEY, 2004; SCHUUR; MATSON, 2001), e a redução nas taxas de 

mineralização em função do aumento da condição de anaerobiose nos solos 

(SCHUUR; MATSON, 2001; SCHUUR, 2003). Já indiretamente, o aumento na 

disponibilidade de água, além de aumentar as perdas de nitrogênio, via 

desnitrificação (HOULTON; SIGMAN; HEDIN, 2006a), também influencia a 
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composição de espécies, afetando a ciclagem devido a variações na qualidade e na 

decomponibilidade da serapilheira depositada (SANTIAGO; SCHUUR; SILVERA, 

2005). 

Para evitar que as perdas sobressaiam-se às entradas e ao reservatório de 

nitrogênio, é necessário que haja uma ciclagem mais conservativa deste nutriente 

entre plantas, matéria orgânica e a comunidade microbiana do solo (MCCULLEY; 

BURKE; LAUENROTH, 2009).  

A abundância natural do 15N (δ15N) tem sido utilizada como um indicador da 

disponibilidade de nitrogênio no meio (AUSTIN; VITOUSEK, 1998; HANDLEY et al., 

1999; KITAYAMA; IWAMOTO, 2001; MARTINELLI et al., 1999). Isso se deve ao fato 

de que, em ambientes onde ocorrem grandes perdas de nitrogênio, haverá perda 

preferencial de átomos de 14N em relação aos átomos de 15N, levando a maiores 

valores de δ15N (HÖGBERG, 1997). Pelo contrário, em ambientes onde a 

disponibilidade de nitrogênio é baixa, as perdas desse elemento tendem a ser 

menores, ocorrendo também perdas de átomos de 14N, diminuindo-se, 

consequentemente os valores de δ15N. Consequentemente, o uso da ferramenta 

isotópica, juntamente com a análise das concentrações elementares de 

compartimentos-chave dos ecossistemas (como folhas e solo), pode fornecer 

medidas integradas sobre a dinâmica de nitrogênio, permitindo fazer um balanço de 

suas entradas e saídas no ambiente (HÖGBERG, 1997; NARDOTO, 2005).  

Baseado no exposto acima, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variação na 

disponibilidade e na composição isotópica de nitrogênio (δ15N) em três formações de 

restinga que ocorrem na região Sudeste do Brasil. Tais formações, além de diferirem 

quanto à sua fisionomia, desenvolvem-se sob condições climáticas e regimes 

hídricos diferenciados, ao longo de um gradiente natural de precipitação que varia 

de cerca de 800 a 2.600 mm anuais. Para tanto, foram analisados e comparados 

parâmetros relacionados à disponibilidade e taxas de transformação do nitrogênio 

nos solos e sua assimilação e uso pelas plantas de cada restinga. 

É esperado que, com o aumento da precipitação, a disponibilidade do 

nitrogênio diminua, sendo requerida uma ciclagem mais fechada e eficiente, levando 

a menores valores de δ15N, tanto dos solos como da vegetação, no extremo mais 

úmido do gradiente (MCCULLEY; BURKE; LAUENROTH, 2009; NARDOTO et al., 

2008; SCHUUR; MATSON, 2001). Inversamente, nos ambientes mais secos, onde a 

disponibilidade de nitrogênio é maior, uma ciclagem mais aberta resultaria em 
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valores mais elevados de δ15N (ARANIBAR et al., 2004; AUSTIN; SALA, 2002; 

MARTINELLI et al., 1999; MURPHY; BOWMAN, 2009). 

 

 

2.2 Desenvolvimento 

 

2.2.1 Materiais e métodos 

 

Descrição das áreas de estudo 

 

As amostragens foram realizadas em três restingas localizadas na região 

Sudeste do Brasil, duas delas localizadas no Estado do Rio de Janeiro (restingas 

seca e intermediária) e a outra, no Estado de São Paulo (restinga úmida) (Figura 

2.1). 

 

 
 

Figura 2.1 – Localidades onde estão inseridas as restingas intermediária (A), seca (B) e 
úmida (C) 

 

A restinga seca encontra-se situada na Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Massambaba, a qual abrange os municípios de Arraial do Cabo, Saquarema e 
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Araruama, RJ (22º 30' - 23 º S; 41 º 52' - 42 º 42' W). A APA compreende 76,3 km2 

de planícies costeiras arenosas, lagoas e morros, estando inserida dentro dos limites 

do Centro de Diversidade Vegetal (CDV) de Cabo Frio (ARAUJO et al., 2009).  

A cobertura vegetal da APA, influenciada por fatores como topografia, 

distância do mar e grau de interferência humana, apresenta, até o momento, dez 

tipos de fisionomias vegetais identificados: psamófila reptante; arbustiva fechada 

pós-praia; arbustiva aberta não inundável (fácies baixa); herbácea aberta inundável; 

arbustiva aberta não inundável (fácies alta); arbustiva aberta inundável; florestal não 

inundável; florestal inundada; florestal inundável; e herbácea-arbustiva salina (Araujo 

et al., 2009). 

A fisionomia de restinga escolhida para o presente estudo foi a formação 

arbustiva aberta não inundável (fácies alta), situada na porção mais oriental da APA, 

sobre um extenso campo de dunas (Figura 2.2).  

 

 
 
Figura 2.2 – Esquema da vegetação potencial do Centro de Diversidade Vegetal (CDV) de Cabo 

Frio, onde a APA de Massambaba contendo a restinga seca estudada encontra-se 
inserida (local da amostragem, na Praia Grande, em destaque) 
Fonte: BOHRER et al. (2009) (adaptado) 

 

Essa formação ocorre em moitas de tamanhos diferenciados (Figura 2.3), 

constituídas por arbustos e por árvores com cerca de 3 – 4 m de altura, que 
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recobrem apenas cerca de 30 % dos solos (ARAUJO et al., 2009; SCARANO et al., 

2001, 2009).  

 

 
 

 
 
Figura 2.3 – Local onde as amostragens foram realizadas (A) e imagem ilustrando as moitas da 

formação de restinga arbustiva aberta não inundável (fácies alta) (B) 
 

Sobre as moitas, é comum observar a ocorrência de trepadeiras e orquídeas, 

enquanto que, no estrato herbáceo, aráceas encontram-se presentes. As moitas são 

A 

B 
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intercaladas por vegetação esparsa, composta por plantas herbáceas ou 

subarbustivas, incluindo gramíneas e cactos, e até mesmo por solo exposto 

(ARAUJO et al., 2009; BOHRER et al., 2009). 

A restinga intermediária insere-se no Parque Nacional (PARNA) da Restinga 

de Jurubatiba, localizado entre os municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, RJ 

(22° 08’ 53’’ – 22° 09’ S; 41° 17’ 58’’ – 41° 22’ W). O parque, considerado a primeira 

unidade de conservação destinada exclusivamente à proteção do ecossistema de 

restinga, possui uma área de 14.922 ha, distribuídos ao longo de 44 km de extensão 

por 2 km de largura (ICMBIO, 2007).  

A área também é composta por um mosaico de formações vegetais (Figura 

2.4), abrangendo dez fisionomias, a saber: halófilas e psamófilas reptantes 

(próximas às praias); formação arbustiva fechada de pós-praia; formação arbustiva 

de Clusia; formação arbustiva de Ericaceae; mata periodicamente inundada; mata 

permanentemente inundada; mata de cordão arenoso; formação arbustiva aberta de 

Palmae; formação herbácea brejosa; e formação aquática, juntamente às lagoas 

(HENRIQUES; ARAUJO; HAY, 1986; ARAUJO et al., 1998).  

 

 
 

Figura 2.4 – Esquema apresentando algumas formações vegetais 
presentes no local onde foram realizadas as amostragens, 
entre as lagoas Cabiúnas e Comprida, no Parque Nacional da 
restinga de Jurubatiba 
Fonte: de Mattos et al. (2004) (adaptado) 
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A fisionomia de restinga estudada foi a formação arbustiva aberta com 

dominância de Clusia hilariana Schltdl. (Clusiaceae) (Figura 2.5), as quais se 

distribuem amplamente sobre os cordões arenosos internos (HENRIQUES; 

ARAUJO; HAY, 1986; FRANCO et al., 1996; ARAUJO et al., 1998; SCARANO, 

2002). Essa fisionomia é constituída por moitas densas, as quais apresentam 

formatos e tamanhos irregulares, cobrindo cerca de 50 % da superfície do solo 

arenoso (COGLIATTI-CARVALHO et al., 2001; SCARANO, 2002).  

As moitas apresentam árvores com altura média variando entre 5 e 6 m, 

sendo que C. hilariana destaca-se das demais espécies na paisagem em função de 

seu porte, forma e abundância, comumente dominando o dossel (MANTUANO, 

2008; MONTEZUMA; ARAUJO, 2007). São intercaladas por espaços arenosos onde 

a cobertura vegetal é esparsa e composta principalmente por herbáceas, bromélias 

e a palmeira geófita Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze (Arecaceae) (PIMENTEL 

et al., 2007), sendo que as duas últimas atuam como espécies pioneiras e 

facilitadoras na sucessão ecológica das moitas (ARAUJO, PEREIRA, PIMENTEL, 

2004).
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Figura 2.5 – Local onde as amostragens foram realizadas (A) e imagem ilustrando as formações 

arbustivas abertas com dominância de Clusia hilariana Schltdl. (B) 

 

A restinga úmida encontra-se inserida no Parque Estadual da Serra do Mar 

(PESM), no núcleo operacional localizado no distrito de Picinguaba, Ubatuba, SP 

(23° 22’ S; 44° 46’ – 44° 51’ W) (Figura 2.6). O núcleo abrange uma área de cerca 

de 47.000 ha – mais de 14 % da área total do Parque, sendo a única porção do 

A 

B 
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PESM ir desde a orla marítima até os costões rochosos da Serra do Mar          

(PESM - NÚCLEO PICINGUABA, 2010).  

Nele, também é possível se observar uma série de fisionomias vegetais, 

incluindo: formações pioneiras com influência marinha (dunas); formações pioneiras 

com influência fluvial (caxetal); formações pioneiras com influência flúvio-marinha 

(mangue), floresta de restinga, floresta ombrófila densa de terras baixas, floresta 

ombrófila densa submontana e floresta ombrófila densa montana (ASSIS, 1999). 

O estudo foi conduzido em uma área de planície arenosa, localizada a 500 m 

da praia da Fazenda (TALORA; MORELLATO, 2000), e que é uma parcela 

permanente inserida no projeto temático do programa BIOTA/FAPESP “Composição 

florística, estrutura e funcionamento da Floresta Ombrófila Densa dos Núcleos 

Picinguaba e Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar” (FAPESP 

2003/12595-7). Essa parcela possui 1 ha de extensão e é considerada uma área 

bem preservada e representativa da vegetação estudada (TALORA; MORELATO, 

2000). 

A formação vegetal estudada é classificada como floresta úmida de planície 

litorânea ou floresta de restinga (MONTEIRO; CESAR, 1995). Essa formação, que 

apresenta árvores com altura média entre 10 e 15 m, é caracterizada pela ausência 

de estratificação definida (Figura 2.6), bem como pela ocorrência de um dossel não 

muito fechado e elevada abundância de epífitas (Bromeliaceae, Araceae e 

Orchidaceae) (TALORA; MORELLATO, 2000). 
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Figura 2.6 – Local onde as amostragens foram realizadas (A) e imagem ilustrando o interior da 

floresta de restinga (B) 

 

As três restingas desenvolvem-se sobre neossolos quartzarênicos e 

espodossolos hidromórficos distróficos (BOHRER et al., 2009; ICMBIO, 2007; 

MARTINS, 2010). São solos oriundos da deposição de sedimentos, resultado de 

transgressões e regressões oceânicas durante o período Quaternário (Pleistoceno e 

A 

B 
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Holoceno) (HENRIQUES; ARAUJO; HAY, 1986). Os Espodossolos são constituídos 

por material mineral com horizonte B espódico, onde se acumulam misturas de 

material amorfo com matéria orgânica e alumínio, acompanhado, ou não, de ferro 

(EMBRAPA, 2009). Já os Neossolos são compostos por material mineral (ou 

orgânico) pouco espesso, com menos de 20 cm de espessura, não apresentando 

horizonte B definido (EMBRAPA, 2009). Os dois tipos de solos, além de altamente 

arenosos, são caracterizados por apresentar baixa fertilidade, elevada acidez e 

saturação por bases reduzida, além de poderem apresentar teores de alumínio 

elevados (EMBRAPA, 2009; GOMES, 2005).  

Em relação à sua cobertura, uma pequena deposição de matéria orgânica se 

restringe aos solos sob as moitas de vegetação das restingas seca e intermediária 

(HENRIQUES; ARAUJO; HAY, 1986; observações pessoais), ao passo que, na 

restinga úmida, ocorre uma densa cobertura de serapilheira por toda a parcela 

(TALORA; MORELLATO, 2000). 

Sobre o lençol freático, este se encontra a uma profundidade de 2 – 3 m, na 

restinga intermediária (SCARANO et al., 2004), e entre 0,9 – 1,2 m, na formação da 

restinga seca, onde é parcialmente salino (SCARANO et al., 2004). O lençol freático 

da restinga úmida também é superficial, havendo forte saturação hídrica dos solos e 

o alagamento destes durante períodos de maior precipitação (ASSIS et al., 2011; 

TALORA; MORELLATO, 2000). 

As três restingas desenvolvem-se sob as condições climáticas diferenciadas, 

observando-se a formação de um gradiente de precipitação entre as três áreas 

(Figura 2.7). 
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Figura 2.7 – Precipitação média (obtidas por meio de séries históricas, período 
entre 1961-2010) nas localidades onde se encontram inseridas as 
restingas seca, intermediária e úmida 
Fontes: INMET; PARNA da restinga de Jurubatiba (com. pessoal); 
INPE (com. pessoal) 

 

As plantas da restinga seca são fortemente influenciadas por um elevado 

déficit hídrico em função do tipo climático da região, considerado uma variação do 

clima semiárido quente (ARAUJO et al., 2009). O clima, classificado como tropical 

com estação seca (Aw, segundo a classificação de Köppen), é caracterizado como 

sendo do tipo sub-úmido seco, mesotérmico e com moderado excesso hídrico no 

verão (THORNTHWAITE, 1948; OMETO, 1981). A temperatura média varia entre           

18° – 23° C e a precipitação média fica em torno de 800 mm anuais. Observa-se que 

a precipitação mensal média é inferior a 100 mm ao longo do ano, havendo uma 

redução durante a estação seca (inverno), com médias mensais próximas a 40 mm 

(BOHRER et al., 2009). 

A restinga intermediária também se desenvolve sob clima classificado como 

tropical com estação seca (Aw, de acordo com a classificação de Köppen), também 

caracterizado como sub-úmido seco, megatérmico, havendo moderado excesso 

hídrico no verão (THORNTHWAITE, 1948; OMETO, 1981). A temperatura média fica 

em torno de 22° C e a precipitação anual média é 1.164 mm, com as mínimas 

mensais durante o período de junho a setembro (cerca de 40 mm) e as máximas no 
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verão, quando ficam em torno de 190 mm (BOHRER et al., 2009; PIMENTEL et al., 

2007; SCARANO, 2002). 

O clima da região em que se localiza a restinga úmida é classificado como 

tropical úmido (Af, conforme a classificação de Köppen), sendo caracterizado como 

superúmido, mesotérmico, com deficiência hídrica pequena ou ausente 

(THORNTHWAITE, 1948; OMETO, 1981). A temperatura média anual é em torno de 

21° C e pluviosidade média é de 2.600 mm anuais. Observa-se uma discreta 

redução da precipitação (para cerca de 80 e 160 mm) no período compreendido 

entre os meses de maio a setembro (TALORA; MORELLATO, 2000). 

 

 

Períodos amostrados e suas caracterizações climáticas 

 

As amostragens foram realizadas em dois períodos: entre os meses de abril e 

maio de 2010 (final do período mais chuvoso) e entre os meses de setembro e 

outubro de 2011 (final do período mais seco). Seguindo a tendência observada nas 

séries históricas (Figura 2.8), na região da restinga úmida foram registrados os 

maiores níveis de precipitação média anual acumulada (denominada ao longo do 

texto como PMA). Na região onde se insere a restinga intermediária, foram 

registradas PMAs inferiores à média registrada (cerca de 1.200 mm, em 2010, e 

abaixo de 1.000 mm, em 2011), enquanto que, na região onde está inserida a 

restinga seca, foram registradas PMAs superiores à média registrada (mais de   

1.000 mm, nos dois anos amostrados).  

Neste período, as maiores temperaturas foram registradas na região da 

restinga intermediária e as menores, na região da restinga úmida (Tabela 2.1). Os 

dados de precipitação e de temperatura (por decêndios) foram utilizados para 

estimar a evapotranspiração potencial (ETP), a qual representa o processo de perda 

de água para a atmosfera (CAMARGO; CAMARGO, 2000). Com essa variável e os 

dados estimados da capacidade de água no solo, foi possível elaborar os balanços 

hídricos climatológicos para os anos de 2010 e 2011 (ANEXO A; Figura 2.9), 

seguindo-se método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), o qual foi 

simplificado por Camargo (1962). 
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Tabela 2.1 – Valores médios das variáveis climáticas nos dois anos em que as amostragens foram 

realizadas 

 

Restinga 

Temperatura1 PMA1 ETP2 ETR3 

(° C) (mm) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Seca 23,7 22,5 1.227,6 1.009,6 1.223,9 1.030,7 842,4 730,0 

Intermediária 24,6 23,3 1.251,8 952,4 1.387,6 1.141,4 932,3 826,9 

Úmida 22,4 21,5 2.874,2 2.697,9 1.095,4 948,6 1.074,7 922,1 

1 
Precipitação média anual, obtida por meio dos dados mensais de precipitação acumulada 
disponibilizados pelo INPE (restinga úmida) e INMET (restingas seca e intermediária); 

2 
ETP = evapotranspiração potencial, processo de perda de água para a atmosfera, em condição de 
ausência de restrição hídrica. Estimada por meio do método proposto por Thornthwaite e Mather 
(1955), simplificado por Camargo (1962); 

3
 ETR = evapotranspiração real (ou efetiva), processo de perda de água para a atmosfera, havendo 
condição de restrição hídrica ou não. Estimada por meio do método proposto por Thornthwaite e 
Mather (1955), simplificado por Camargo (1962).
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Figura 2.8 – Precipitação acumulada e temperatura média mensal em 2010 e 2011 nas 
localidades onde se encontram inseridas as restingas seca (Arraial do Cabo, RJ), 
intermediária (Macaé, RJ) e úmida (Ubatuba, SP) 
Fontes: INMET; INPE (com. pessoal) 

 

O balanço hídrico permite determinar, além dos valores relacionados à 

evapotranspiração real e ao armazenamento de água, a deficiência e o excedente 
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hídrico nos solos (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002). Assim, torna-se 

possível à caracterização do regime hídrico de uma dada localidade, mostrando as 

variações sazonais na disponibilidade de água no solo ao longo de um período 

específico (PEREIRA, 2005). 

Com ele, verificou-se que os solos das restingas seca e intermediária 

encontraram-se em condição de déficit hídrico a maior parte dos dois anos em que 

as amostragens foram realizadas, contrastando com os solos da restinga úmida, os 

quais se encontraram em condição de excedente hídrico ao longo de quase todo os 

dois anos amostrados. 

Ao analisar os períodos em que as amostragens foram realizadas, verificou-

se que, no final do período mais chuvoso, enquanto os solos das restingas seca e 

úmida encontravam-se em condição de saturação, os solos da restinga intermediária 

encontravam-se sob condição de limitação hídrica. Já no final do período mais seco, 

observou-se uma maior limitação hídrica nos solos das três localidades, 

principalmente naqueles onde as restingas seca e intermediária se desenvolvem 

(Figura 2.9).  
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Figura 2.9 – Balanço hídrico climatológico dos anos de 2010 e 2011, para as localidades onde se 

encontram inseridas as restingas seca (Arraial do Cabo, RJ), intermediária (Macaé, RJ) e 
úmida (Ubatuba, SP), de acordo com método proposto por Thornthwaite e Mather 
(1955), simplificado por Camargo (1962). Maiores informações sobre o balanço 
encontram-se disponíveis no Anexo A 

 

 

Coleta de solos e folhas 

 

Nas três localidades, foram realizadas cinco amostragens ao longo de 

diferentes intervalos de profundidade (0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 e 40-50 cm).  
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Nas restingas seca e intermediária, os solos foram amostrados próximos às 

moitas onde o material botânico foi coletado, buscando-se manter uma distância 

aproximada de 10 m entre cada amostragem. Já na restinga úmida, por se tratar de 

uma área de extensão pré-delimitada (1 ha), os solos foram aleatoriamente 

amostrados nas subparcelas (com extensão de 10 x 10 m) pré-existentes ao longo 

de toda a parcela permanente, respeitando-se, assim, uma distância aproximada 

àquela determinada para as demais restingas. 

Em cada intervalo, foram coletados aproximadamente 250 g de solo, os quais 

foram utilizados para a caracterização físico-química e a determinação da 

concentração de nitrogênio orgânico, razão C/N e abundância natural dos isótopos 

estáveis de nitrogênio (δ15N). 

Além disso, foram coletadas 20 amostras de aproximadamente 50,00 g de 

solo, pertencentes ao intervalo superficial 0-10 cm, para determinação das formas 

inorgânicas de nitrogênio nele disponíveis (amônio e nitrato, os quais serão 

denominados ao longo do texto como N-NH4
+ e N-NO3

-, respectivamente) e das 

taxas líquidas de transformação do nitrogênio (mineralização e nitrificação). Apesar 

de subestimarem as taxas de transformação do nitrogênio reais (BOOTH; STARK; 

RASTETTER, 2005; DAVIDSON; HART; FIRESTONE, 1992), a determinação das 

taxas de transformação líquidas podem fornecer estimativas acerca do status da 

dinâmica de nitrogênio nos solos (KNOEPP; SWANK, 2002). 

Quanto às amostragens da vegetação, foram selecionadas as principais 

espécies perenifólias (Apêndice A), tomando-se como base seu índice de valor de 

importância (IVI) em cada localidade (GRIME, 1998), bem como por pertencerem à 

família Fabaceae, dada a maior demanda por nitrogênio observada nessa família, 

sejam as espécies potenciais fixadoras ou não (MCKEY, 1994; NARDOTO, 2005). 

Na restinga úmida, também foram amostrados indivíduos de Euterpe edulis Mart. 

(Arecaceae), em virtude de sua elevada abundância na área.  

Em cada período amostrado, foram escolhidos, de modo aleatório ao longo 

das áreas, cinco indivíduos por espécie, totalizando 10 indivíduos nas restingas seca 

e intermediária. Enquanto isso, na restinga úmida, este número nem sempre foi 

alcançado, devido à reduzida abundância de indivíduos de algumas espécies na 

área pré-delimitada.  

A partir das folhas coletadas de cada indivíduo, foram determinados os 

seguintes atributos: concentração de nitrogênio e fósforo totais (expressas             
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em g kg-1); razões elementares C/N e N/P; determinação da abundância natural do 

isótopo estável de nitrogênio (δ15N); e massa foliar por unidade de área (aqui 

denominada MFA, sendo expressa em g m-2).  

Para a determinação das composições nutricional e isotópica das plantas 

estudadas, foram coletadas cerca de 10 – 15 folhas adultas, totalmente expandidas 

e que recebessem incidência luminosa direta, formando, assim, uma amostra com 

cerca de 150,00 – 200,00 mg. Para o cálculo da MFA, foram coletadas 10 folhas 

maduras e totalmente expandidas, as quais não apresentassem sinais de patógenos 

ou herbivoria (CORNELISSEN et al., 2003).  

Adicionalmente, foram determinadas as concentrações foliares de lignina 

(expressas em g kg-1), constituinte principal das paredes celulares e de feixes 

vasculares (WESTOBY et al., 2002) e que está amplamente relacionada à defesa 

foliar contra predadores e contra agentes ambientais externos (MELILLO; ABER; 

MURATORE, 1982; OSUNKOYA; DAUD; WIMMER, 2008). Seu uso mostra-se 

interessante não apenas por consolidar informações acerca da qualidade nutricional 

do material foliar (por meio da razão entre a concentração desta com os nutrientes), 

mas também pelo fato de se mostrar relacionado a outros parâmetros estruturais 

importantes na compreensão do investimento nutricional das plantas 

(CORNELISSEN et al., 2003; FORTUNEL et al., 2009).  

Para tais determinações, o remanescente de todo o material foliar processado 

(material utilizado na determinação das composições nutricional e isotópica, 

juntamente com aquele utilizado na determinação da MFA) foi reunido, formando-se 

amostras compostas com cerca de 15,00 g por espécie.  

Por fim, para auxiliar na interpretação dos resultados obtidos para o δ15N da 

vegetação, foi realizada a verificação e quantificação da ocorrência de simbiose com 

fungos micorrízicos arbusculares nas espécies-alvo do presente estudo. Para tanto, 

foram coletados aproximadamente 5,00 g de raízes finas superficiais (0-5 cm de 

profundidade) de cada indivíduo amostrado, as quais foram reunidas em uma 

amostra composta por espécie. 

Tal amostragem, porém, foi realizada somente na restinga úmida, em função 

da estrutura da vegetação. Já nas demais restingas, cujas moitas são constituídas 

por vegetação intrincada, tanto acima quanto abaixo do solo, a coleta das raízes 

finas específicas a uma dada espécie tornou-se impossibilitada. Ainda sim, foram 
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buscadas, em trabalhos relacionados, referências quanto ao registro da ocorrência 

desta simbiose nas demais restingas estudadas. 

 

 

Análise das amostras 

 

As amostras dos diferentes intervalos de profundidade de solos foram secas 

ao ar, peneiradas em peneira com malha de 2,00 mm e homogeneizadas com 

quarteador Jones. Sub-amostras contendo 120,00 g deste material foram 

encaminhadas ao Laboratório de Análise dos Solos, Departamento de Ciência do 

Solo – ESALQ/ USP, para caracterização físico-química das mesmas. 

O restante do material foi moído a fino pó, assim como o material foliar, o qual 

foi previamente seco a uma temperatura entre 50 e 60° C, até que mantivesse peso 

constante. O mesmo procedimento foi realizado com as folhas utilizadas para a 

determinação da MFA, assim que estas tiveram seu peso seco determinado. 

Para determinação dos teores das formas inorgânicas (N-NH4
+ e N-NO3

-), 

bem como das taxas líquidas de transformação do nitrogênio, as amostras de solos 

do intervalo superficial 0-10 cm foram destorroadas e peneiradas em malha de     

2,00 mm, para a remoção de possíveis restos vegetais, fauna e pedras. 

Após este procedimento, 10,00 g foram utilizados na extrações realizadas no 

período inicial e 10,00 g foram utilizados nas extrações realizadas no período final, 

após um período de incubação. Ainda foram utilizados outros 10 g para a 

determinação da umidade gravimétrica dos solos amostrados. 

Para as extrações de N-NH4
+ e N-NO3

-, as quais foram realizadas conforme 

Picollo; Neill e Cerri (1994), aos 10 g de solo foram adicionados 50 mL de solução de 

KCl 1 mol L-1. Este material ficou em repouso por um período de 24 h, sendo então 

filtrado em filtros de papel Whatman no 42 (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino 

Unido).  

Como o intervalo de tempo entre a amostragem e as análises das taxas 

líquidas de transformação pode superestimar os resultados, não refletindo as reais 

condições dos solos (ARNOLD; CORRE; VELDKAMP, 2008; BOOTH; STARK; 

RASTETTER, 2005), a extração inicial foi conduzida ainda nas localidades onde as 

coletas foram realizadas, utilizando-se o material fresco, no mesmo dia da 

amostragem. Após esta primeira extração, o solo remanescente foi incubado à 
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temperatura ambiente, por um período de sete dias, sendo a extração final realizada 

no Laboratório de Ecologia Isotópica CENA/USP.  

Em cada extração realizada, foram também preparados dois brancos, os 

quais continham apenas a solução extratora de KCl. A solução extraída foi 

preservada com 300,00 μL de fenil acetato de mercúrio (PMA) 0,06 g L-1 e 

acondicionada em geladeira até o momento das análises. 

Os teores de N-NH4
+ e N-NO3

- foram determinados utilizando-se um sistema 

automático de injeção de fluxo contínuo (FIA) (RUZICKA; HANSEN, 1981). O teor de 

N-NH4
+ foi determinado por condutivimetria (SOLÓRZANO, 1969), enquanto o teor de 

N-NO3
- foi determinado colorimetricamente, após a redução com o catalisador cádmio 

(PICCOLO; NEILL; CERRI, 1994). Os limites de detecção foram 0,1 mg L-1, para o  

N-NH4
+, e 0,01 mg L-1, para o N-NO3

-. 

As concentrações foram corrigidas para base seca, utilizando-se os 

resultados de umidade gravimétrica, os quais foram obtidos após a secagem das 

amostras a 105° C por 24 h, sendo expressas em porcentagem de peso seco de 

solo. 

As taxas líquidas de mineralização do nitrogênio do solo foram calculadas 

pela diferença entre o somatório das concentrações de nitrogênio inorgânico          

(N-NH4
+ + N-NO3

-) obtidos nas extrações inicial e final (Equação 2.1): 

 

incubação de período

)( 34





 NONNHN

çãoMineraliza                                  (2.1), 

 

 onde ∑ (N-NH4
+ + N-NO3

-) se refere ao somatório dos teores das duas formas 

inorgânicas obtidos nas extrações inicial e final, a qual foi conduzida após período 

de incubação de sete dias. 

As taxas líquidas de nitrificação foram calculadas por meio da diferença 

entre os teores de N-NO3
- obtidos nas extrações inicial e final (Equação 2.2): 
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 onde N-NO3
- final refere-se ao teor de N-NO3

- obtido na extração final, realizada após 

período de incubação de sete dias, e N-NO3
- inicial se refere ao teor de N-NO3

- obtido 

na extração inicial, realizada no mesmo dia da amostragem. 

Também no Laboratório de Ecologia Isotópica – CENA/USP, amostras de 

solo (cerca de 50,00 – 90,00 mg) e folhas (cerca de 2,20 – 2,50 mg) foram 

acondicionadas em cápsulas de alumínio e introduzidas em um analisador elementar 

(EA CHN Carlo Erba – modelo E-1110, Milão, Itália), para determinação das 

concentrações de nitrogênio e de carbono totais (dados expressos em g kg-1).  

Os gases gerados pela combustão foram purificados e, então, introduzidos 

diretamente num espectrômetro de massas, para a determinação das razões 

isotópicas (IRMS Delta Plus, Thermo Scientific, Bremen, Alemanha), sendo que as 

abundâncias naturais de 15N, as quais são expressas em desvio (δ) por mil (‰), são 

determinadas por meio da equação 2.3: 
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N                                                    (2.3), 

 

 onde Ramostra e Rpadrão são as razões molares 15N/ 14N da amostra e do padrão 

utilizado, que é o ar atmosférico. 

Em cada rodada de análise, foram utilizados materiais de referência com 

concentração de nitrogênio e δ15N conhecidos, tanto para as amostras de solo (“solo 

tropical”, δ15N = 12,1 ‰; %N = 0,15 %) como para as amostras foliares (folhas de 

cana-de-açúcar, δ15N = 15,4 ‰; %N = 0,88 %). O erro analítico aceitável para as 

concentrações de carbono e nitrogênio são 0,3 e 0,1 %, respectivamente, enquanto 

que para o δ15N é 0,5 ‰. 

A determinação do fósforo total foliar (expresso em g kg-1) foi realizada no 

Laboratório de Fertilidade dos Solos – CENA/USP, por meio do método colorimétrico 

de molibdato – ácido ascórbico. Neste procedimento, o material foliar (0,5 g) é, 

primeiramente, digerido em 6 mL de uma mistura de ácidos nítrico e perclórico, na 

proporção 5:1 (JOHNSON; ULRICH, 1959). Após a digestão, o material é diluído em 

50 mL de água deionizada e a determinação da concentração de fósforo se dá por 

meio de espectrofotometria, utilizando-se como reativos metavanadato de amônio 



 
 

55 

combinado com molibdato de amônio (JACKSON, 1964; LOTT et al., 1956). O limite 

de detecção do equipamento foi 0,01 g kg-1. 

A MFA foi determinada por meio da razão entre a massa seca e a área das 10 

folhas coletadas. Para tanto, no mesmo dia em que as amostragens foram 

realizadas, as folhas foram dispostas sobre uma superfície iluminada e fotografadas, 

sempre no mesmo tamanho (1600 x 1200) e resolução (8 bits por pixel). As imagens 

foram processadas (convertidas em preto-e-branco) e a área foi calculada utilizando-

se o programa Image J (RASBAND, 2010). Após este procedimento, as folhas foram 

secas em estufa a 50-60° C, até peso constante, e a massa foi determinada em uma 

balança digital semianalítica (0,01 g). 

A concentração de lignina foliar foi determinada por meio do método proposto 

por Robertson e van Soest (1981), procedimento realizado no laboratório de Nutrição 

Animal – CENA/USP. Para tanto, cerca de 0,50 g de material foliar, o qual foi 

previamente submetido aos procedimentos para determinação de fibras em 

detergente neutro (MERTENS, 2002) e ácido (ASSOCIATION OF OFFICIAL 

AGRICULTURAL CHEMISTS, 2005); foi acondicionado em béquer contendo solução 

de ácido sulfúrico 72 %, por um período de 3 horas. O material é lavado em água 

destilada diversas vezes, sendo, então, imergido em solução de acetona, por 5 

minutos.  

Após a retirada do excesso de umidade, o material é seco em estufa a 105 °C 

e pesado. Em seguida, o material é calcinado em mufla, a 500 °C, sendo novamente 

pesado, para obter-se, por diferença entre as massas inicial e final, a concentração 

de lignina por quilograma de matéria seca.  

Para a determinação das taxas de colonização radiculares por fungos 

micorrízicos, cerca de 1 g de raízes finas de cada amostra foram lavadas em água 

corrente e coradas, de acordo com o método proposto por Philips e Hayman (1970). 

A colonização radicular foi quantificada por meio do método de interseção em placa 

quadriculada (GIOVANNETI; MOSSE, 1980), procedimento este realizado no 

Laboratório de Microbiologia do Solo ESALQ/USP. 
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Análises estatísticas 

 

Os dados de solo foram agrupados primeiramente por intervalo de 

profundidade, onde cada restinga foi analisada separadamente. Depois os intervalos 

superficiais 0-5 e 5-10 cm de cada localidade foram agrupados em um só (0-10 cm), 

sendo as comparações realizadas entre as restingas a que pertenciam. Os dados 

referentes às formas inorgânicas disponíveis e às taxas de transformação líquida do 

nitrogênio foram agrupados, desconsiderando-se o período amostrado, para 

comparação dos resultados por localidade.  

Como os dados de vegetação não apresentaram diferenças significativas 

entre períodos em que as amostragens foram realizadas, estes foram agrupados de 

acordo com a restinga a que pertenciam. Para comparações entre grupos funcionais 

em relação ao uso do nitrogênio, os dados foram então agrupados como 

pertencentes a não leguminosas, leguminosas potenciais fixadoras de nitrogênio 

atmosférico (quando a simbiose com bactérias nodulantes é presente) e 

leguminosas não fixadoras (quando tal simbiose é inexistente). Apesar da não 

visualização in situ da ocorrência de nodulação nas raízes das leguminosas 

estudadas, o potencial para a fixação do nitrogênio atmosférico foi verificado em 

registros existentes em banco de dados especializado (NATIONAL GENETIC 

RESOURCES PROGRAM, USDA, ARS, 2012).  

A normalidade dos dados e a homogeneidade das variâncias foram avaliadas 

por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Levene. Alguns dados referentes às 

características dos solos (soma de bases; carga de troca catiônica; saturação por 

bases; teores de nitrogênio e fósforo; razão C/N), às taxas de transformação do 

nitrogênio (teores de N-NH4
+ e N-NO3

-; mineralização; nitrificação) e aos atributos 

foliares (concentrações foliares de nitrogênio e fósforo; razão C/N; MFA; razão 

lignina/N) não seguiram tais pressupostos. Assim, os mesmos foram transformados 

(base logarítmica ou método do Box Cox, que fornece o valor λ para transformação 

dos dados), para que suas distribuições ficassem o mais próximo possível da 

normalidade. 

Após as transformações, foram realizadas análises de variância (ANOVA), 

seguidas do teste post hoc de Tukey, para comparar os diferentes intervalos de 

profundidade dos solos amostrados, bem como para detectar diferenças 

significativas entre as restingas para os parâmetros do intervalo de solos superficial 
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0-10 cm. O mesmo procedimento foi realizado para comparar as três restingas em 

relação às formas inorgânicas disponíveis e às taxas de transformação do 

nitrogênio. 

Os parâmetros de vegetação de cada restinga foram comparados por meio de 

análises de variância (ANOVA), seguidas do teste post hoc de Tukey, visando 

detectar as diferenças significativas entre as localidades, bem como entre os grupos 

funcionais quanto ao uso do nitrogênio. No caso desta última comparação, como o 

número de espécies de cada grupo era desbalanceado; foi realizada uma ANOVA 

com soma dos quadrados do tipo II, a qual é preferivelmente utilizada na 

comparação de dados com tais características (LANGSRUD, 2003).  

Por fim, para estimar e comparar as relações entre os atributos foliares 

analisados foram realizadas relações bivariadas por meio do método do “eixo 

principal padronizado” (“standadized major axis” – cuja sigla, SMA, será utilizada ao 

longo do capítulo) (WARTON et al., 2006). Tal análise leva em consideração que as 

variáveis preditora e resposta do modelo foram amostradas aleatoriamente, sendo 

esperado que tenha havido erro na medição das mesmas (LEGENDRE; 

LEGENDRE, 2000). O método minimiza a soma das áreas dos triângulos formados 

pelas linhas traçadas de cada ponto aos eixos X e Y, tornando as variáveis 

dimensionalmente homogêneas antes de realizar a análise de regressão (WARTON 

et al., 2006). Desta forma, é obtida a relação proporcional entre variáveis (WRIGHT; 

REICH; WESTOBY, 2001), sendo possível testar se há diferenças significativas 

entre as inclinações e as interseções das retas obtidas para cada conjunto de dados, 

podendo-se ajustá-las para melhor descrever as relações obtidas entre as variáveis 

(FALSTER; WESTOBY, 2005). 

As análises foram realizadas nos pacotes estatísticos STATISTICA, versão 10 

para Windows (STATSOFT, INC., 2011), SAS versão 9.0 (SAS INSTITUTE INC., 

2002) e (S) MATR, versão 2.0 (FALSTER; WARTON; WRIGHT, 2006). Um nível de 

probabilidade de 0,05 foi utilizado como valor crítico de significância em todas as 

análises.  
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2.2.2 Resultados 

 

Solos 

 

A camada superficial dos solos (intervalo 0-10 cm) onde as três formações 

se desenvolvem, além de ser altamente arenosa (com teores superiores a             

850,00 g kg-1), apresenta teores similares de silte e argila (Tabela 2.2). Contudo, 

uma variação na constituição da fração arenosa nesta camada foi observada: a 

maior parte dos solos da restinga intermediária (75 %) mostrou ser constituída por 

grãos de areia de diâmetro entre a 0,50 e 2,00 mm, enquanto que os solos das 

outras duas restingas apresentam a maior parte dos grãos de areia (cerca de 80 %) 

com diâmetro variando entre 0,05 e 0,50 mm.  

 

Tabela 2.2 – Composição granulométrica dos intervalos superficiais (0-10 cm) dos solos das restingas 
estudadas 

 

Restinga 

Areias§ 

Silte Argila 
Textura 

AMG AG AM AF AMF AT 

(g kg
-1
) 

Seca 3 25 610 218 30 885 27 88 Arenoso 

Intermediária 293 447 111 24 16 891 34 75 Arenoso 

Úmida 9 5 55 476 316 862 13 125 Arenoso 

* 
Análises realizadas no laboratório de Análises de Solos, Departamento de Ciências do Solo – 
ESALQ/USP; 

§
 Frações de areia analisadas: AMG – areia muito grossa (2 a 1 mm); AG – areia grossa (1 a 0,5 mm); 
AM – areia média (0,5 a 0,25 mm); AF – areia fina (0,25 a 0,1 mm); AMF – areia muito fina (0,1 a 
0,05 mm). 

 

Os solos das três restingas apresentaram acidez similares, com pH médio 

em torno de 3,85, variando de 3,45 ± 0,10, na restinga úmida, a 4,66 ± 0,46, na 

restinga seca (Tabela 2.3). 

Em relação à sua composição química (Tabela 2.3), os solos da restinga 

úmida apresentaram teores de fósforo mais elevados                                                   

(13,50 ± 1,38 mg dm-3) que os solos das restingas seca e intermediária, os quais 

foram em torno de torno de 5,00 e 50,00 mg dm-3, respectivamente (P < 0,05). A 
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restinga úmida ainda apresentou maiores teores de potássio                                

(1,32 ± 0,14 mmolc dm-3) em relação às demais, que apresentaram em torno de 0,50 

mmolc dm-3) (P < 0,05).  

Os solos da restinga seca apresentaram maiores teores de cálcio              

(19,40 ± 5,68 mmolc dm-3) que os das demais, cujos teores foram em torno de 4,00 

e 3,00 mmolc dm-3, respectivamente (P < 0,05). Esta restinga também apresentou 

maiores teores de magnésio (em torno de 9,00 mmolc dm-3) que a restinga úmida 

(próximos a 2,00 mmolc dm-3), sendo que os teores observados na restinga 

intermediária (3,00 ± 1,26 mmolc dm-3) foram comuns às outras duas (P < 0,05). 

A acidez potencial dos solos das três restingas variou entre as amostras 

coletadas, sendo os maiores valores médios observados na restinga úmida (em 

torno de 180,00 mmolc dm-3) e os menores, na restinga seca                                       

(em torno de 30 mmolc dm-3), ao passo que os solos da restinga intermediária 

apresentaram valores interpostos às demais, com 112,25 ± 78,79 mmolc dm-3         

(P < 0,05). 

Por fim, maiores valores de carga de troca catiônica foram observados nos 

solos da restinga úmida (188,18 ± 43,22 mmolc dm-3) que os solos da restinga seca 

(60,04 ± 15,01 mmolc dm-3). Novamente, os valores dos solos da restinga 

intermediária (97,34 ± 66,35 mmolc dm-3) foram comuns às outras duas restingas    

(P < 0,05) (Tabela 2.3).  
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Tabela 2.3 – Caracterização química (valores médios ± erro-padrão) dos intervalos superficiais (0-10 cm) dos solos das restingas estudadas 
 

Restinga 
pH C§ N§ 

C/N§ 
P1 K+ Ca2+ Mg2+ H++Al3+ CTC2 

(CaCl2) (g kg
-1
) (mg dm

-3
) (mmolc dm

-3
) 

Seca 
4,66a 

(0,46) 

12,17a 

(2,47) 

0,48a 

(0,11) 

27,02a 

(1,08) 

4,80ª 

(1,07) 

0,58a 

(0,20) 

19,40a
 

(5,68) 

9,20ª 

(2,89) 

30,80ª 

(12,55) 

60,04a 

(15,01) 

           

Intermediária 
3,48a 

(0,25) 

44,70a 

(17,93) 

1,12ª 

(0,42) 

37,04b 

(1,97) 

3,40ª 

(0,40) 

0,50a 

(0,18) 

4,00b 

(1,76) 

3,00ab 

(1,26) 

112,25ab 

(78,79) 

97,34ª 

(66,35) 

           

Úmida 
3,45a 

(0,10) 

31,68b 

(2,43) 

1,77b 

(0,11) 

17,95c 

(0,95) 

13,50b 

(1,38) 

1,32b 

(0,14) 

2,83b 

(0,31) 

1,83b 

(0,31) 

182,17b 

(42,96) 

188,18ª 

(43,22) 

§ 
Análises realizadas no laboratório de Ecologia Isotópica; as demais análises foram realizadas no laboratório de Análises de Solos, Departamento de 
Ciências do Solo – ESALQ/USP; 

1
 Teores de fósforo determinados por meio do método de resina de troca iônica; 

2 
CTC = capacidade de troca de cátions [SB + acidez potencial (H

+
 + Al

3+
) em pH 7]; 

*
 Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas significantes entre os intervalos superficiais (0-10 cm) de cada restinga (ANOVA seguida de teste post 
hoc de Tukey; P < 0,05).  
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A camada mineral (0-50 cm) dos solos das três restingas foi então comparada 

quanto aos teores de nitrogênio total, razão C/N e sua composição isotópica média 

(Anexo B). Verificou-se um maior teor médio de nitrogênio nos solos da restinga 

úmida (em torno de 1,00 g kg-1) do que nos solos das restingas seca (em torno de 

0,30 g kg-1) e intermediária (em torno de 0,75 g kg-1) (P < 0,05). Uma variação 

significativa ao longo do perfil ocorreu apenas nos solos restinga úmida (P < 0,05), 

observando-se uma redução no teor de nitrogênio nas camadas mais profundas do 

perfil (Figura 2.10). 

Nela, o maior valor médio de razão C/N foi observado nos solos da restinga 

intermediária (em torno de 40,00), sendo seguido pelos valores observados nos 

solos das restingas seca (em torno de 30,00) e intermediária (em torno de 20,00), os 

quais não diferiram entre si (P < 0,05). Houve variação significativa ao longo dos 

perfis apenas nos solos da restinga seca, verificando-se uma menor razão nas 

camadas mais superficiais (P < 0,05).  

O valor médio de δ15N do solo da restinga úmida (4,2 ± 0,2 ‰) foi superior 

aos valores encontrado nos solos das restingas intermediária e seca, cujas 

composições isotópicas médias foram 2,9 ± 0,2 e -0,5 ± 0,3 ‰, respectivamente (P < 

0,05). Novamente, foi possível verificar variação significativa ao longo do perfil 

apenas nos solos da restinga úmida, observando-se o enriquecimento em 15N com o 

aumento da profundidade (Figura 2.10).  
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Figura 2.10 – Variação (valores médios ± erro-padrão) nos teores de nitrogênio (A) e nos 

valores de δ
15

N (B) ao longo dos perfis de profundidade dos solos das 

restingas seca (▲), intermediária (○) e úmida (■). 
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Ao comparar apenas o intervalo superficial (0-10 cm) das três restingas, 

observou-se o aumento significativo do teor de nitrogênio com o aumento da PMA  

(P < 0,05). Menores teores de nitrogênio foram observados nos solos da restinga 

seca (em torno de 0,50 g kg-1) do que na restinga úmida (em torno de 1,80 g kg-1), 

enquanto os solos da restinga intermediária apresentaram valores situados entre 

esses dois extremos (em torno de 1,10 g kg-1).  

A razão C/N dos solos decresceu de acordo com o aumento da PMA            

(P < 0,05), observando-se os maiores valores na restinga seca (em torno de 27,00), 

sendo seguida pelas restingas intermediária (em torno de 37,00) e úmida (em torno 

de 18,00).  

Em relação aos valores de δ15N, os solos da restinga seca apresentaram 

valores mais empobrecidos em 15N (-1,4 ± 0,6 ‰) que os solos das restingas 

intermediária e seca, cujos valores médios aproximaram-se de 2,5 ‰ (P < 0,05). 

 

 

Formas inorgânicas disponíveis e determinação das taxas líquidas de mineralização 

e nitrificação do nitrogênio 

 

Ao comparar os dados médios das formas inorgânicas disponíveis e das 

taxas líquidas de mineralização e nitrificação do nitrogênio nos dois períodos 

amostrados em cada restinga (Anexo C; Tabela 2.4), verificou-se que a principal 

forma inorgânica disponível nos solos superficiais das três restingas é o N-NH4
+. Os 

solos das restingas seca e úmida apresentaram maiores teores (cerca de 3,50 e               

2,90 μg g-1, respectivamente) que os solos da restinga intermediária, que ficaram em 

torno de 1,80 μg g-1 (P < 0,05). O N-NO3
-, a forma menos disponível, foi mais 

abundante na restinga úmida (0,80 ± 0,12 μg g-1) do que nas outras duas restingas, 

que apresentaram teores em torno de 0,15 e 0,10 μg g-1, respectivamente (P < 0,05). 

Ainda com estes dados, foi possível verificar que as taxas líquidas de 

mineralização foram maiores na restinga úmida (em torno de 0,25 μg g-1 dia-1), 

quando comparadas àquelas observadas nas restingas intermediária                        

(0,10 ± 0,07 μg g-1 dia-1) e seca (-0,02 ± 0,05 μg g-1 dia-1) (P < 0,05). O valor médio 

negativo observado nesta última restinga indica que a imobilização do nitrogênio é o 

processo preponderante em seus solos (Tabela 2.4).  
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Quanto às taxas líquidas de nitrificação, estas variaram entre                          

0,05 e 0,10 μg g-1 dia-1, não sendo detectada diferença significativa entre as três 

restingas (Tabela 2.4).  

 

Tabela 2.4 – Valores médios (± erro-padrão) das formas inorgânicas disponíveis e taxas líquidas de 
mineralização e nitrificação do nitrogênio (média ± erro-padrão) no intervalo superficial 
(0-10 cm) dos solos das restingas amostradas 
 

Restinga n 
N-NH4

+ N-NO3
-  Mineralização Nitrificação 

(μg g
-1

)  (μg g
-1
dia

-1
) 

Seca 37 
3,60ª 

(0,75) 

0,16ª 

(0,04) 

 -0,02ª 

(0,05) 

0,05ª 

(0,02) 

       

Intermediária 37 
1,79b 

(0,45) 

0,08ª 

(0,02) 

 0,10ª 

(0,07) 

0,06ª 

(0,04) 

       

Úmida 40 
2,87ª 

(0,25) 

0,80b 

(0,12) 

 0,25b 

(0,07) 

0,10ª 

(0,04) 

* Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas significantes entre as restingas (ANOVA fatorial 
seguida de teste post hoc de Tukey; P < 0,05). 

 

 

Vegetação 

 

As comparações entre as três fisionomias de restinga (Anexo D) mostraram 

que as plantas da restinga úmida apresentaram maior concentração de nitrogênio 

em suas folhas (em torno de 22,00 g kg-1) que as plantas das demais restingas (em 

torno de 16,00 g kg-1) (P < 0,05). Um aumento na concentração de fósforo também 

foi observado, sendo que as plantas da restinga úmida, cujos valores médios foram 

em torno de 0,90 g kg-1, apresentaram maiores concentrações foliares que as 

plantas das restingas seca – cujos valores foram em torno de 0,70 g kg-1, e 

intermediária – cujos valores ficaram em torno de 0,80 g kg-1 (P < 0,05) (Figura 2.11; 

Tabela 2.5). 
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Tabela 2.5 – Valores médios (± erro-padrão) das concentrações foliares de N e P, razões C/N e N/P, 
massa foliar por unidade de área (MFA), concentração foliar de lignina, razão lignina/N e 
δ

15
N das plantas pertencentes às restingas estudadas 

 

Restinga n 
N P 

C/N N/P 
Lignina§ 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Seca 175 
16,46ª 

(0,57) 

0,70ª 

(0,03) 

34,16ª 

(0,99) 

24,92a 

(0,59) 

266,20ª 

(17,76) 

19,56ª 

(2,49) 

190,54a 

(8,24) 

-3,5ª 

(0,1) 

          

Intermediária 187 
16,06ª 

(0,48) 

0,79b 

(0,03) 

34,52ª 

(0,96) 

22,60b 

(0,93) 

283,17ª 

(23,90) 

20,66ª 

(2,60) 

170,63b 

(7,70) 

-1,8b 

(0,1) 

          

Úmida 138 
22,29b 

(0,61) 

0,90c 

(0,02) 

23,16b 

(0,65) 

26,42a 

(0,86) 

306,20ª 

(21,59) 

15,25ª 

(1,88) 

108,52c 

(6,60) 

0,0c 

(0,1) 

* Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas significantes entre as restingas (ANOVA seguida 
de teste post hoc de Tukey; P < 0,05);  

§ 
Valores obtidos por meio da análise de amostra composta por espécie. 
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Figura 2.11 – Valores médios (± erro-padrão) das concentrações de nitrogênio (A) e fósforo (B) 

foliares das espécies pertencentes às restingas amostradas. As linhas tracejadas 
indicam os valores médios observados em cada localidade 

 

Em relação às razões elementares, a razão C/N foliar foi similar nas restingas 

seca e intermediária (em torno de 34,00), valores estes significativamente maiores 

que os observados para as plantas da restinga úmida, os quais ficaram em torno de 

23,00 (P < 0,05). A razão N/P não variou entre restingas, observando-se valores 

médios em torno de 25,00 nas três localidades (Figura 2.12; Tabela 2.5). 
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Figura 2.12 – Valores médios (± erro-padrão) das razões C/N (A) e N/P (B) foliares das espécies 

pertencentes às restingas amostradas. As linhas tracejadas indicam os valores 
médios observados em cada localidade, enquanto a linha contínua indica o valor 
acima do qual se sugere limitação por fósforo (GÜSEWELL, 2004) 

 

A concentração foliar de lignina média foi cerca de 250,00 g kg-1, observando-

se valores entre cerca de 100,00 e 500,00 g kg-1. Apesar dos menores valores terem 

sido observados na restinga seca (266,20 ± 17,76) e os maiores, na úmida      

(306,20 ± 21,56), não se verificou uma relação significativa entre a concentração de 

lignina e a PMA, e sim, apenas uma tendência (Figura 2.13; Tabela 2.5). A ausência 

de variação entre restingas também foi verificada para a razão lignina/N, cujo valor 
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médio foi 18,59 ± 1,38, variando de cerca de 15,00, na restinga úmida, a 20,00, nas 

restingas seca e intermediária (Figura 2.13; Tabela 2.5). 
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Figura 2.13 – Valores médios da concentração foliar de lignina (A) e razão lignina/N (B) das espécies 

pertencentes às restingas amostradas. As linhas tracejadas indicam os valores médios 
observados em cada localidade 

 

O aumento na PMA levou a uma redução na MFA, observando-se os 

menores valores nas plantas da restinga úmida (108,52 ± 6,60 g m-2), sendo 

seguidas pelas plantas das restingas intermediária (170,63 ± 7,70 g m-2) e seca                

(190,54 ± 8,24 g m-2) (P < 0,05) (Figura 2.14; Tabela 2.5). 
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Houve um aumento nos valores de δ15N com o aumento da PMA no gradiente 

(P < 0,05). As plantas da restinga seca apresentaram valores de δ15N médios          

de -3,5 ± 0,1 ‰ (variando de -6,3 a -1,1 ‰), inferiores àqueles observados nas 

plantas da restinga intermediária, cujos valores médios foram -1,8 ± 0,1 ‰ (variando          

de -4,0 a 0,3 ‰). Estes, por sua vez, foram inferiores aos valores médios de δ15N 

observados nas plantas da restinga úmida, cujos valores foram iguais 0,0 ± 0,1 ‰ 

(variando de -1,5 a 2,0 ‰) (Figura 2.14; Tabela 2.5). 
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Figura 2.14 – Valores médios (± erro-padrão) da MFA (A) e δ

15
N foliar (B) das espécies pertencentes 

às restingas amostradas. As linhas tracejadas indicam os valores médios observados 
em cada localidade 
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As comparações entre os grupos funcionais quanto ao uso do nitrogênio 

(Tabela 2.6) permitiram verificar que as leguminosas, apresentando potencial para 

fixação do nitrogênio atmosférico ou não, apresentaram concentrações foliares de 

nitrogênio cerca de 70 % maiores (em torno de 27,00 g kg-1) que as espécies não 

leguminosas, cuja concentração média foi 16,37 ± 0,32 g kg-1 (P < 0,05). O mesmo 

padrão foi observado para o fósforo, observando-se um que os dois grupos de 

leguminosas apresentaram cerca de 35 % mais fósforo em suas folhas (em torno de 

1,00 g kg-1) que as espécies não leguminosas (0,75 ± 0,02 g kg-1) (P < 0,05). 

 

Tabela 2.6 – Valores médios (± erro-padrão) das concentrações foliares de N e P (média ± erro-
padrão), razão C/N, δ

15
N e MFA dos grupos funcionais quanto ao uso do nitrogênio nas 

restingas seca, intermediária e úmida 
 

Grupo funcional n 
N P 

C/N N/P 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g m

-2
) (‰) 

Não leguminosas¥ 430 
16,37a 

(0,32) 

0,75a 

(0,02) 

33,44a 

(0,60) 

23,66a 

(0,49) 

168,91a 

(5,23) 

-2,0a 

(0,1) 

      
 

 
Leguminosas com potencial 

de fixação do N2 atmosféricoǂ 
50 

27,56b 

(0,79) 

0,96b 

(0,04) 

18,63b 

(0,65) 

30,49b 

(1,32) 

124,33b 

(9,08) 

-1,0b 

(0,1) 

      
 

 
Leguminosas não fixadoras 

do N2 atmosférico § 
20 

27,15b 

(1,44) 

1,18b 

(0,10) 

15,88b 

(0,88) 

26,67a 

(3,55) 

69,10c 

(3,13) 

-3,8c 

(0,5) 

¥
 Espécies, que não aquelas pertencentes à família Fabaceae, analisadas no presente estudo; 

§
 Espécies pertencentes à família Fabaceae que apresentam registros positivos de simbiose com 
bactérias nodulantes. Fonte: National Genetic Resources Program, USDA, ARS (2012); 

ǂ 
Espécies pertencentes à família Fabaceae que apresentam registros negativos de simbiose com 
bactérias nodulantes. Fonte: National Genetic Resources Program, USDA, ARS (2012); 

* Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas significantes entre grupos funcionais (ANOVA 
seguida de teste post hoc de Tukey; P < 0,05). 

 

A razão C/N das não leguminosas (33,44 ± 0,60) foi quase duas vezes maior 

que as das leguminosas, cujos valores variaram de cerca de 16,00, nas não 

fixadoras, a 19, nas potenciais fixadoras do nitrogênio atmosférico (P < 0,05). Já 

para a razão N/P foliar, as não leguminosas e as leguminosas não fixadoras 

apresentaram valores similares (em torno de 25,00), os quais foram inferiores ao 

valor observado nas leguminosas com potencial para nodulação (30,49 ± 1,32) (P < 

0,05). 
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As espécies não leguminosas apresentaram maior MFA (168,91 ± 5,23 g m-2) 

que as leguminosas com potencial para fixação (em torno de 125,00 g m-2), 

enquanto os valores destes dois grupos foram superiores àqueles observados para 

as leguminosas não fixadoras do nitrogênio atmosférico (69,10 ± 3,13 g m-2)            

(P < 0,05).  

As leguminosas com potencial para fixação do nitrogênio atmosférico 

apresentaram composições isotópicas mais enriquecidas em 15N                           

(em torno de -1,0 ‰) que as não leguminosas (em torno de -2,0 ‰) e as 

leguminosas não fixadoras, cujo δ15N médio foi -3,8 ± 0,5 ‰ (P < 0,05). 

Ao calcular as relações entre os atributos foliares analisados, foram 

verificadas relações significativas (P < 0,05) ocorrendo nas três restingas apenas 

entre: a) concentrações de nitrogênio e fósforo; b) concentração de nitrogênio e MFA 

(ambos em escala logarítmica); c) razão C/N foliar e MFA (também em escala 

logarítmica). Estas três relações bivariadas foram então utilizadas na análise de 

SMA, para a determinação dos coeficientes das retas ajustadas (Tabela 2.7). 

Verificou-se uma relação direta entre a concentração de nitrogênio e de 

fósforo (P < 0,05) e que a MFA mostrou-se inversamente relacionada à 

concentração de nitrogênio (P < 0,05) e diretamente relacionada                                 

à razão C/N (P < 0,05).  
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Tabela 2.7 – Valores obtidos para as regressões do tipo eixo principal reduzido (EPR), interseção, 
inclinação e coeficientes de determinação (r

2
) para as relações significativas entre as 

variáveis analisadas para cada restinga amostrada 
 

Relação Restinga n Interseção Inclinação r2 

N vs P 

Seca 18 -0,91 25,05 0,80 

Intermediária 19 -6,04 27,91 0,71 

Úmida 17 -12,44 38,57 0,35 

      

log N vs log MFA 

Seca 18 3,53 -1,09 0,62 

Intermediária 19 3,49 -1,10 0,52 

Úmida 17 3,98 -1,51 0,39 

      

log C/N vs log MFA 

Seca 18 0,63 1,06 0,64 

Intermediária 19 0,62 1,04 0,52 

Úmida 17 -0,08 1,51 0,34 

* Para determinação dos parâmetros de cada localidade, foram utilizados os valores médios dos 
atributos foliares de cada espécie estudada; 

* Valor critico: P < 0,05. 

 

Ao comparar o comportamento (a inclinação e a interseção das retas 

ajustadas) de cada relação bivariada, não foi verificada variação na 

proporcionalidade (inclinação), observando-se variação apenas na intensidade 

(interseção) destas relações (P < 0,05). 

Esta variação no posicionamento das retas mostrou que, em uma dada 

concentração de fósforo, as plantas da restinga úmida apresentam uma 

concentração de nitrogênio cerca de 10 e 20 % maior que aquela observada nas 

plantas das restingas seca e intermediária, respectivamente (P < 0,05) (Figura 

2.15A). Em relação à MFA, as plantas da restinga úmida apresentaram valores 

médios cerca de 5 % maiores que aqueles observados para as duas restingas mais 

secas (P < 0,05), seja em relação a um mesmo valor de nitrogênio (Figura 2.15B), 

seja em relação a um mesmo valor de razão C/N (Figura 2.15C). As retas ajustadas 
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das restingas seca e intermediária responderam de modo semelhante nas três 

relações avaliadas. 
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Figura 2.15 – Curvas ajustadas para as regressões do tipo eixo principal reduzido (EPR) para as 
relações entre a concentração de nitrogênio e fósforo foliares (A), entre a 
concentração de nitrogênio foliar e a MFA (B) e entre a razão C/N e a MFA (C) 

observadas nas restingas seca (▲), intermediária (○) e úmida (■) 
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2.2.3 Discussão 

 

A limitação nutricional dos solos de restinga 

 

A estrutura e o funcionamento dos ecossistemas terrestres são regidos por, 

ao menos, cinco fatores fundamentais – biota em potencial, clima, material parental, 

topografia e tempo (AMUNDSON; JENNY, 1997; JENNY, 1994), os quais, em 

conjunto, governam os processos dos ecossistemas terrestres, incluindo a ciclagem 

de nutrientes (CHAPIN; MATSON; VITOUSEK, 2011; HOOK; BURKE, 2000).  

Como visto em outros espodossolos e neossolos tropicais, os solos arenosos 

das restingas apresentam elevadas acidez e pobreza nutricional (GOMES et al., 

1998; GOMES, 2005, 2007). A elevada acidez é consequência não apenas dos 

sedimentos arenosos, naturalmente pobres em bases, em que estas vegetações se 

desenvolvem (GOMES, 2005; MARTINS, 2010), mas ainda decorrente da liberação 

de ácidos orgânicos, oriundos da decomposição da serapilheira ou raízes, e também 

de exsudatos dos fungos decompositores (DIJKSTRA et al., 2001). O aumento da 

acidez resulta em uma maior solubilidade do alumínio e do ferro, os quais passam a 

ocorrer em elevadas concentrações, competindo com as bases catiônicas pelos 

sítios de troca (DIJKSTRA; SMITS, 2002; PAVINATO; ROSOLEM, 2008) e 

reduzindo a saturação por bases e fósforo na fração mineral dos solos (AREVALO et 

al., 2009).  

Adicionalmente, os elevados teores de óxido de ferro e de alumínio presentes 

nos solos altamente intemperizado das restingas, faz com que a maior parte do 

fósforo fique adsorvido, de modo irreversível (adsorção específica) a estas partículas 

(NOVAIS; SMYTH; BARROS, 1998; TOWNSEND et al., 2007), formando complexos 

insolúveis e pouco disponíveis às plantas (CHAPIN; MATSON; MOONEY, 2002; 

VITOUSEK; SANDFORD, 1986; VITOUSEK et al., 2010).  

Os elevados valores da razão N/P na grande maioria das espécies 

(GÜSEWELL, 2004) indica que, como em outros ecossistemas tropicais 

(TOWNSEND et al., 2007), a produtividade primária das plantas de restinga é 

significativamente limitada por fósforo (AERTS; CHAPIN, 2000; GÜSEWELL, 2004; 

REICH; OLEKSYN, 2004; VITOUSEK et al., 2010). 
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Efeitos da precipitação na dinâmica de nutrientes 

 

Os solos superficiais das três restingas estudadas apresentaram reduzidas 

taxas de transformação e teores das formas inorgânicas, indicando que a 

disponibilidade de nitrogênio também é fator limitante à atividade biológica nesses 

ecossistemas (CUEVAS; MEDINA, 1988; TIESSEN; CHACON; CUEVAS, 1994; 

VITOUSEK; MATSON, 1988). Isso se deve ao fato de que os processos de 

mineralização e nitrificação são regidos pela atividade da biomassa microbiana, a 

qual é influenciada pelas características relacionadas às condições edafoclimáticas 

(LIU et al., 2010; PAVEI, 2005).  

Os teores de N-NH4
+ encontrados para as três restingas mostram-se próximos 

àqueles observados em solos de algumas fisionomias igualmente pertencentes ao 

domínio Mata Atlântica (Tabela 2.8), mas que se desenvolvem sobre material 

parental diferenciado (inceptssolos) e onde há um maior aporte de matéria orgânica 

(GOMES, 2005; MARTINS, 2010 SOUSA-NETO, 2008). Em compensação, os 

teores de N-NO3
-, cujos maiores valores foram observados nos solos da restinga 

úmida, foram cerca de 90 % inferiores aos presentes nestas localidades.  

 

Tabela 2.8 – Valores (média ± desvio-padrão ou intervalo de variação) das formas inorgânicas 
disponíveis e taxas líquidas de mineralização e nitrificação do nitrogênio no intervalo 
superficial (0-10 cm) em solos de outras formações vegetais já estudadas no Brasil 

 
(continua) 

Formação vegetal 
N-NH4

+ N-NO3
- Mineralização Nitrificação 

(μg g
-1

) (μg g
-1
 dia

-1
) 

Floresta densa 

de terra-firme1 

Platô 1,4 – 20,3 2,1 – 22,2 -18,6 – 29,7 -13,7 – 36,5 

Vertente 1,4 – 25,0 4,0 – 21,2 -14,1 – 24,1 -11,5 – 18,5 

Baixio 0,0 – 11,5 1,3 – 11,5 -19,5 – 6,3 -21,5 – 7,8 

Floresta densa 

de terra-firme2 
1,8 – 17,5 1,0 – 11,8 -0,8 – 5,4 0,7 – 4,7 

Campina3 
6,7 

(3,0) 

0,8 

(1,2) 
0,02 – 0,16 -0,001 – 0,001 

Campinarana3 
10,4 

(2,6) 

0,5 

(0,2) 
-0,05 – 12,0 -0,5 – 2,5 
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Tabela 2.8 – Valores (média ± desvio-padrão ou intervalo de variação) das formas inorgânicas 

disponíveis e taxas líquidas de mineralização e nitrificação do nitrogênio no intervalo superficial (0-10 

cm) em solos de outras formações vegetais já estudadas no Brasil 

 
(conclusão) 

Formação vegetal 
N-NH4

+ N-NO3
- Mineralização Nitrificação 

(μg g
-1

) (μg g
-1
 dia

-1
) 

Cerrado4 3,0 – 22,0 1,5 – 3,0 -5,0 – 12,0 -0,5 – 2,5 

Floresta 

Tropical 

Atlântica5 

100 m 
4,0 

(0,2) 

8,7 

(0,2) 

0,6 

(0,2) 

2,2 

(0,1) 

400 m 
4,0 

(0,1) 

7,0 

(0,2) 

1,6 

(0,1) 

1,7 

(0,1) 

1000 m 
9,7 

(0,2) 

12,2 

(0,3) 

1,7 

(0,1) 

4,4 

(0,2) 

Restinga6 

Seca 
3,6 

(0,7) 

0,2 

(0,04) 
-1,4 – 0,4 -0,04 – 0,5 

Intermediária 
1,8 

(0,4) 

0,08 

(0,02) 
-1,4 – 1,5 -0,01 – 1,3 

Úmida 
2,8 

(0,2) 

0,8 

(0,12) 
-0,3 – 2,0 -0,2 – 0,9 

1
 Luizão et al. (2004); variação das taxas líquidas de transformação do nitrogênio observada entre os 
períodos de maior e menor precipitação; 

2
 Neill; Piccolo; Cerri (1997); variação das taxas líquidas de transformação do nitrogênio observada 
entre os períodos de maior e menor precipitação; 

3
 Luizão (1994); 

4
 Nardoto e Bustamante (2003); cerrado stricto sensu; 

5 
Sousa-Neto (2008); 

6
 Presente estudo. 

 

Maiores teores de ambas as formas foram observados em florestas não 

inundáveis amazônicas (florestas densas de terra-firme) (LUIZÃO et al., 2004; 

NEILL; PICCOLO; CERRI, 1997), notando-se um aumento nos teores de N-NH4
+ e 

N-NO3
- quando os teores de argila se sobressaem aos de areia, como no caso de 

gradientes topográficos (LUIZÃO et al., 2004). Tanto as taxas líquidas de 

mineralização quanto as de nitrificação mostraram ser altamente variáveis na 

maioria destas localidades, observando-se, afora a ocorrência de imobilização da 

matéria orgânica, taxas de transformação do nitrogênio geralmente superiores 

àquelas observadas nas restingas. 

Teores e taxas similares ao do presente estudo foram observados nos solos 

de formações vegetais que ocorrem sob a reconhecida limitação por nitrogênio 
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(BUSTAMANTE et al., 2004; MARDEGAN et al., 2009; MARTINELLI et al., 1999), 

tais como nos solos das formações amazônicas que se desenvolvem sobre areia 

branca (campinas e campinaranas) (LUIZÃO, 1994) e das formações de cerrado 

(NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003). Apesar da grande variação em função da 

heterogeneidade dos solos – tanto em termos de complexidade química e estrutural, 

como em diversidade microbiana (BARDGETT, 2005), foram verificados os baixos 

teores de N-NH4
+ e N-NO3

-, os quais, inclusive, estiveram associados a reduzidas 

taxas de transformação e de elevada imobilização da matéria orgânica prontamente 

mineralizada. 

Tendo em vista que os solos estudados apresentam condições semelhantes 

de deficiência nutricional e que normalmente não há uma variação rigorosa na 

temperatura ao longo do ano, o clima, na forma da precipitação e da disponibilidade 

hídrica a ela associada parecem ser fatores-chave nestes processos de entrada, 

transformação e conservação dos nutrientes oriundos da decomposição da matéria 

orgânica (POSADA; SCHUUR, 2011; SANTIAGO; SCHUUR; SILVERA, 2005). 

Diretamente, o aumento na disponibilidade hídrica nos solos favorece a 

atividade e a sobrevivência dos microrganismos (BARDGETT, 2005; ORCHARD; 

COOK, 1983), uma vez que, além de agir como solvente e de fazer parte dos 

processos bioquímicos de transformação da matéria orgânica (BARDGETT, 2005; 

PAPENDICK; CAMPBELL, 1981), a água também favorece a difusão de gases 

(CO2; O2) e nutrientes no solo (SKOPP; JAWSON; DORAN, 1990). 

Apesar do baixo esforço amostral (uma vez que as amostragens foram 

realizadas apenas em dois períodos), os resultados obtidos para a comparação 

entre as três localidades sugerem que, como em outros ecossistemas, o aumento do 

nível de precipitação e o maior aporte de água observado na restinga úmida 

refletiram em maiores concentrações de nutrientes disponíveis e na consequente 

redução da razão C/N na fração mineral dos solos (AUSTIN; VITOUSEK, 2000; 

SCHIMEL; PARTON, 1986; SINGH; KASHYAP, 2007; ZHANG et al., 2008), bem 

como em maiores taxas de mineralização, disponibilizando mais N-NH4
+ para a 

assimilação pelas plantas.  

Contrariamente, os solos das restingas seca e intermediária, os quais 

enfrentam condições de menor disponibilidade hídrica, apresentaram taxas de 

mineralização mais reduzidas, observando-se maior tendência à imobilização do 

nitrogênio pela biomassa microbiana. Como a nitrificação é diretamente influenciada 
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pela mineralização (BOOTH; STARK; RASTETTER, 2005), as menores taxas 

observadas nos solos destas restingas podem explicar a nitrificação incipiente 

observada, havendo uma maior competição entre a biomassa microbiana e as 

plantas pela assimilação do nitrogênio recém mineralizado (NARDOTO; 

BUSTAMANTE, 2003). 

Especula-se que as taxas de transformação do nitrogênio nos solos da 

restinga úmida provavelmente só não foram superiores em virtude do alagamento 

periódico a que estes solos são submetidos durante os períodos de precipitação 

mais intensa (ASSIS et al., 2011; MARTINS, 2010). O aumento excessivo da água 

nos solos, além de elevar a lixiviação de nutrientes e a acidez dos solos (HEDIN; 

ARMESTO; JOHNSON, 1995), também reduz a porcentagem de poros preenchidos 

por ar. Com a restrição da difusão de O2, a indução da condição de anaerobiose 

inibe a atividade da biomassa microbiana (PAPENDICK; CAMPBELL, 1981; SKOPP; 

JAWSON; DORAN, 1990; SOMMERS et al., 1981), possivelmente refletindo na 

redução das taxas de mineralização e, consequentemente, nitrificação 

(FRANZLUEBBERS, 1999), além de contribuir para as perdas de nitrogênio por 

desnitrificação (AUSTIN; VITOUSEK, 2000; HOULTON; SIGMAN; HEDIN, 2006). 

 

 

Variações nos atributos foliares 
 

A inibição da mineralização da matéria orgânica também pode ser resultado 

da qualidade nutricional – isto é, a composição química do material depositado a ser 

decomposto (MELILLO; ABER; MURATORE, 1982), cuja variação é indiretamente 

influenciada pela precipitação (AUSTIN; VITOUSEK, 1998; BERTILLER et al., 2006; 

REICH; OLEKSYN; WRIGHT, 2009; ZHANG et al., 2008).  

Os valores da razão C/N foliar acima de 30 observados nas plantas das 

restingas seca e intermediária indicam que, nessas localidades, há o predomínio da 

imobilização do nitrogênio disponível pela comunidade microbiana (CHAPIN; 

MATSON; MOONEY, 2002). Esse comportamento provavelmente ocorre em função 

da presença de grandes concentrações de compostos recalcitrantes, os quais, por 

possuírem estrutura complexa, caráter hidrofóbico e elevado peso molecular, 

requerem uma elevada demanda energética e uma complexidade enzimática para 

serem processados, tornando os microrganismos potenciais competidores das 
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plantas pelo nitrogênio e outros nutrientes disponíveis na solução do solo (HODGE; 

ROBINSON; FITTER, 2000). 

Tais compostos são representados por produtos resultantes dos processos de 

reabsorção de nutrientes e do metabolismo secundário das plantas, incluindo-se 

aqui os compostos estruturais (LAMBERS; CHAPIN; PONS, 2008). Apesar da 

redução na razão C/N nas plantas da restinga úmida para cerca de 20, foi verificada 

a ausência de variação entre as restingas em relação às concentrações foliares de 

lignina. As elevadas concentrações observadas, com grande parte das espécies 

apresentando valores ultrapassando os 250 g por quilo de matéria seca, mostram a 

importância deste composto secundário tanto na proteção contra predadores como 

contra fatores físicos externos, sendo fundamentais para a adaptação destas plantas 

às condições ambientais onde vivem (MAKKAR; SIDDHURAJU; BECKER, 2007; 

NIINEMETS, 2001; ROSADO; MATTOS, 2010; WRIGHT et al., 2004). 

Além da redução na razão C/N, os resultados apresentados dão fortes 

indícios de que o aumento da PMA pareceu favorecer o aumento na disponibilidade 

de nutrientes no sistema (VITOUSEK, 1982; VITOUSEK; SANDFORD, 1986), como 

se pôde observar no aumento gradativo das concentrações foliares de nitrogênio e 

fósforo nas restingas intermediária e úmida. Muitos autores têm apontado a 

convergência de uma série de atributos metabólicos, químicos e físicos relacionados 

à economia foliar – o balanço entre as taxas de aquisição e de conservação de 

nutrientes e água (WRIGHT et al., 2004; WRIGHT; WESTOBY, 2004) – observando-

se as relações consistentes entre eles e a formação de um espectro de acordo com 

o modo como esses recursos são adquiridos e utilizados (REICH et al., 1999, 2010; 

WRIGHT; REICH; WESTOBY, 2001). 

De um modo geral, as espécies que ocorrem em condições de maior limitação 

nutricional e/ou hídrica desenvolvem estratégias que favoreçam a redução na perda 

de água durante a fotossíntese (NIINEMETS, 2001; REICH et al., 1999; WRIGHT; 

CANNON, 2001; WRIGHT; WESTOBY, 2002; WRIGHT et al., 2004), além de 

conferir uma maior resistência ao colapso por murchamento durante períodos de 

maior limitação hídrica (MAXIMOV, 1929; ROSADO; MATTOS, 2007). Dentre elas, 

observa-se um aumento no investimento em espessura da folha, no espessamento 

das paredes celulares e no acúmulo de cera, o que resulta em folhas mais rígidas, 

espessas e com maior densidade (BERTILLER et al., 2006; WRIGHT; WESTOBY; 

REICH, 2002).  
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Esse maior acúmulo de compostos estruturais resulta em uma maior MFA, 

produto da densidade pela espessura (NIINEMETS, 2001; POORTER et al., 2009) e 

que está associada à manutenção do funcionamento e prolongamento da 

longevidade foliar (WRIGHT et al., 2004). Contudo, conforme mais matéria seca é 

alocada na folha, ocorre uma relação inversa entre MFA e os nutrientes foliares, 

como o nitrogênio e o fósforo (NIINEMETS; KULL, 2003; NIINEMETS, 2001; REICH; 

ELLSWORTH; WALTERS, 1998; REICH et al., 1999; WRIGHT; CANNON, 2001; 

WRIGHT et al., 2004; WRIGHT; WESTOBY, 2004).  

O menor investimento em nutrientes para as folhas, como foi observado nas 

plantas das restingas seca e intermediária, resulta na menor alocação destes para o 

aparato fotossintético, possivelmente reduzindo a capacidade fotossintética e a 

produtividade das plantas (LAMBERS et al., 2010; REICH; WALTERS; 

ELLSWORTH, 1997; REICH; WRIGHT; LUSK, 2007; REICH et al., 1999; SCHULZE; 

BECK; MÜLLER-HOHENSTEIN, 2002; WRIGHT; WESTOBY, 2002; WRIGHT et al., 

2005), o que pode afetar o desempenho ecofisiológico destas espécies, quando 

comparadas àquelas da restinga úmida (GARNIER et al., 2001; SCHULZE; BECK; 

MÜLLER-HOHENSTEIN, 2002; WRIGHT; WESTOBY, 2002). 

Em diversos grupos funcionais de plantas, é possível observar que, mesmo 

havendo diferenças significativas em determinados atributos foliares ao longo de 

gradientes globais de clima e de tipos vegetacionais, algumas relações entre eles 

mantêm-se similares. Por exemplo, as relações inversas entre as concentrações de 

nitrogênio e fósforo (ACKERLY; REICH, 1999; REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 

1997; REICH et al., 1999; WRIGHT; REICH; WESTOBY, 2001) e a relação entre a  

concentração de nitrogênio e a MFA (REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997; 

REICH et al., 1999).  

Comprovando essa hipótese, os resultados aqui obtidos são similares aos 

apresentados nos trabalhos de Reich; Walters e Ellsworth (1997) e Reich et al. 

(1999), em que as relações inversas significativas entre a concentração de 

nitrogênio e a MFA foram observadas em biomas que apresentam condições 

climáticas e tipos vegetacionais distintos. Padrão ainda mais semelhante foi 

observado por Wright, Reich e Westoby (2001), ao estudar plantas distribuídas em 

habitats que apresentam variadas condições de disponibilidades de fósforo e de 

água. Nele, os autores, ao observarem a mesma relação inversa entre a 

concentração de nitrogênio e a MFA, verificaram relações diretas entre as 
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concentrações de nitrogênio e fósforo, as quais sempre foram menos significativas 

nas localidades sob o maior regime de precipitação. Esses trabalhos mostraram que 

tais relações significativas para as diferentes áreas foram acompanhadas pela 

ausência de variação na elevação das retas de SMA geradas, indicando a 

proporcionalidade entre os atributos, o indício de uma evolução convergente em 

relação à economia foliar (AERTS; CHAPIN, 2000; GRIME, 1977; WESTOBY et al., 

2002; WRIGHT et al., 2004).  

Em conformidade com os resultados aqui apresentados, os trabalhos de 

Reich; Walters e Ellsworth (1997) e Reich et al. (1999) também identificaram 

variações nas elevações destas relações, mostrando que, mesmo variando entre as 

áreas, a relação entre estes atributos mantém-se a mesma (WARTON et al., 2006). 

Assim, apesar de se ocorrerem sob condições ambientais menos limitantes ao seu 

desenvolvimento, as pressões seletivas em relação à disponibilidade de nutrientes 

ainda fazem com que as plantas da restinga úmida mantenham estratégias de 

alocação e de uso dos recursos assimilados semelhantes às das restingas seca e 

intermediária (WRIGHT et al., 2005). 

 

 

Ecossistemas oligotróficos e os valores de δ15N foliar 

 

As questões previamente levantadas acerca da deficiência nutricional em 

solos arenosos, bem como das baixas taxas de mineralização da matéria orgânica e 

dos padrões de alocação do nitrogênio assimilado sugerem que, mesmo sob 

diferentes intensidades, a disponibilidade de nitrogênio é também fator limitante ao 

desenvolvimento e manutenção das espécies das três restingas estudadas. Sob tais 

condições, uma ciclagem que minimize as perdas para o sistema e aumente a 

eficiência no uso do nitrogênio pouco disponível é considerada primordial para a 

manutenção da produtividade dos mesmos (HERRERA et al., 1978; JORDAN; 

HERRERA, 1981; VITOUSEK, 1982; VITOUSEK; SANDFORD, 1986). 

Segundo Vitousek (1982) a eficiência do uso do nitrogênio em ambientes 

nutricionalmente limitados poderia ser aumentada pela redução no uso de nitrogênio 

por carbono fixado, refletindo em menores concentrações foliares, conforme aqui 

observado. Vitousek e Sandford (1986) ainda propõem uma ciclagem mais eficiente 

em formações que se desenvolvem sobre espodossolos por meio da ciclagem em 
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pequenas quantidades de nutrientes, como o nitrogênio e fósforo, da serapilheira 

para os solos. Ainda tratando de ecossistemas oligotróficos que se desenvolvem sob 

condições similares às das restingas, muitos autores também enfatizam o 

investimento em biomassa de raízes, aumentando a capacidade de assimilação e 

retenção de nutrientes pelas plantas, bem como a grande deposição de serapilheira 

sobre os solos, no intuito aumentar sua retenção e reduzir suas perdas por lixiviação 

(CUEVAS; MEDINA, 1988; HERRERA et al., 1978; JORDAN; HERRERA, 1981; 

LUIZÃO; LUIZÃO; PROCTOR, 2007). 

Este aumento na conservação dos nutrientes afeta significativamente a 

composição isotópica de solos e folhas, observando-se o empobrecimento em 15N 

quando as entradas e saídas não se sobressaem à demanda dos sistemas 

(AMUNDSON et al., 2003; AUSTIN; VITOUSEK, 1998; CRAINE et al., 2009; 

HÖGBERG, 1997; MARTINELLI et al., 1999; MCCULLEY; BURKE; LAUENROTH, 

2009; OMETTO et al., 2006; PARDO et al., 2006). Dando suporte a tal hipótese, de 

um modo geral, as três restingas apresentaram, assim como outros ecossistemas 

tropicais oligotróficos (Tabela 2.9), além das baixas concentrações de nitrogênio 

foliar, valores de δ15N baixos e altamente variáveis, tanto intra- como 

interespecificamente (BUSTAMANTE et al., 2004; CRAINE et al., 2009; HÖGBERG, 

1997; MARDEGAN et al., 2009; NARDOTO et al., 2008). 

Isso porque também se incluem como estratégias de conservação dos 

nutrientes alterações internas na fisiologia das plantas que favorecem o 

prolongamento da longevidade foliar (BERENDSE; DE KROON; BRAAKHEKKE, 

2007) – tais como o investimento em compostos metabólicos secundários, reduzindo 

a herbivoria (HERRERA et al., 1978) e em processos de reabsorção e 

retranslocação de nutrientes anteriormente à abscisão foliar – e, portanto, a 

permanência do nitrogênio nas plantas (BERENDSE; DE KROON; BRAAKHEKKE, 

2007; KOLB; EVANS, 2002; VITOUSEK, 1982; WRIGHT; WESTOBY, 2004), 

permitindo seu re-investimento em novas folhas e/ou estruturas (HERRERA et al., 

1978). Esses processos, todavia, são altamente fracionantes, tornando o nitrogênio 

residual dos compartimentos empobrecido em 15N (EVANS, 2001; HÖGBERG, 

1997). 
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Tabela 2.9 - Concentração de nitrogênio e δ
15

N foliares (médias ou variação) em formações vegetais estudadas no Brasil 
 

(continua) 

Formação vegetal Localização Coordenadas 
N foliar§ δ15N foliar§ 

Fonte 
(g kg

-1
) (‰) 

Caatinga Remígio, PB 
06° 52’ S;  

35° 47’ W 

3,9 ± 0,5 (LF); 

2,8 ± 0,3 (LNF); 

2,2 ± 0,3 (NL) 

3,2 ± 0,5 (LF); 

9,8 ± 0,6 (REF) 

FREITAS et al. 

(2010) 

Caatinga 
Santa Teresinha, 

PB 

07° 03’S;  

37° 29’W 

2,9 ± 0,5 (LF); 

2,2 ± 0,5 (LNF); 

1,8 ± 0,2 (NL) 

4,3 ± 0,07 (LF); 

6,7 ± 1,1 (REF) 

FREITAS et al. 

(2010) 

Caatinga Caruraru, PE 

08° 15’S;  

35° 57’W 

2,8 ± 0,7 (LF); 

2,2 ± 0,4 (LNF); 

1,7 ± 0,2 (NL) 

3,2 ± 0,5 (LF); 

9,0 ± 1,8 (REF) 

FREITAS et al. 

(2010) 

Caatinga Serra Talhada, PE 

07° 59’S;  

38° 18’W 

2,1 ± 0,3 (LF); 

1,8 ± 0,3 (LNF); 

1,6 ± 0,1 (NL) 

2,1 ± 0,1 (LF); 

6,5 ± 1,4 (REF); 

FREITAS et al. 

(2010) 

82 
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Tabela 2.9 - Concentração de nitrogênio e δ
15

N foliares (médias ou variação) em formações vegetais estudadas no Brasil 
 

(continuação) 

Formação vegetal Localização Coordenadas 
N foliar§ δ15N foliar§ 

Fonte 
(g kg

-1
) (‰) 

Campina Manaus, AM 

02° 35' S; 

60° 02' W 

13,0 -5,4 
MARDEGAN et 

al. (2009) 

Campinarana Manaus, AM 

02° 37' S; 

60° 09' W 

26,1 (L); 

16,5 (NL) 

2,2 (L); 

0,7 (NL) 

NARDOTO et al. 

(2008) 

Campinarana Manaus, AM 

02° 35' S; 

60° 02' W 

13,0 -3,6 
MARDEGAN et 

al. (2009) 

Campos de altitude¥ Itamonte, MG 

20" 25'S; 

44" 50' W 

16,0 -0,5 
SCARANO et al. 

(2001) 

Cerrado‡ Brasília, DF 

15° 56' 41" S; 

7° 53' 07" W 

16,0 -5,0 – 7,9 
BUSTAMANTE 

et al. (2004) 
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Tabela 2.9 - Concentração de nitrogênio e δ
15

N foliares (médias ou variação) em formações vegetais estudadas no Brasil 
 

(continuação) 

Formação vegetal Localização Coordenadas 
N foliar§ δ15N foliar§ 

Fonte 
(g kg

-1
) (‰) 

Cerrado† 
Santa Rita do 

Passa Quatro, SP 

21° 36 – 38’ S; 

47° 36 – 39’ W 

13,0 – 31,0 -2,5 – 4,5 
COLETTA et al. 

(2009) 

Floresta Amazônica 

de terra firme – baixio 
Manaus, AM 

02° 37' S; 

60° 09' W 

18,9 (L); 

14,9 (NL) 

0,2 (L); 

0,6 (NL) 

NARDOTO et al. 

(2008) 

Floresta Amazônica 

de terra firme – platô 
Manaus, AM 

02° 37' S; 

60° 09' W 

23,3 (L); 

20,3 (NL) 

4,5 (L); 

4,3 (NL) 

NARDOTO et al. 

(2008) 

Floresta Amazônica  

de terra firme – platô 

São Gabriel da  

Cachoeira, AM 

0° 14' N; 

66° 46' W 

27 (L); 

21,9 (NL) 

3,6 (L); 

3,4 (NL) 

NARDOTO et al. 

(2008) 

Floresta de Restinga Ubatuba, SP 

23° 22’ S; 

44° 46’ – 44° 51’ W 

22,3 -0,1 ± 0,1 

Presente  

estudo 
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Tabela 2.9 - Concentração de nitrogênio e δ
15

N foliares (médias ou variação) em formações vegetais estudadas no Brasil 
 

(continuação) 

Formação vegetal Localização Coordenadas 
N foliar§ δ15N foliar§ 

Fonte 
(g kg

-1
) (‰) 

Floresta seca 
Armação de 

Búzios, RJ 

22" 49 S; 

41" 59 W 

26,0 3,5 
SCARANO et al. 

(2001) 

Floresta Tropical 

Atlântica 

São Luis do 

Paraitinga, SP 

23° 17' – 23° 24' S; 

45° 03' – 45° 11' W 

17 – 26 0,3 – 3,1 
MARTINELLI 

(com. pessoal) 

Floresta Tropical 

Atlântica 

São Luis do 

Paraitinga, SP 

23°17’ - 23°24’S; 

45°03’ – 45°11’W 

27,9 (NL); 33,2 (L) 

1,9 (NL); 

1,8 (L) 

COLETTA  

(com. pessoal) 

Floresta Tropical 

Atlântica 
Ubatuba, SP 

23°31’-23°34’S; 

45°02’-45°05’W 

27,5 (NL); 34,1 (L) 

2,5 (NL);  

5,2 (L) 

COLETTA 

 (com. pessoal) 
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Tabela 2.9 - Concentração de nitrogênio e δ
15

N foliares (médias ou variação) em formações vegetais estudadas no Brasil 
 

(conclusão) 

Formação vegetal Localização Coordenadas 
N foliar§ δ15N foliar§ 

Fonte 
(g kg

-1
) (‰) 

Restinga aberta 
Arraial do Cabo, 

RJ 

22º30' - 23 º S; 41 º 

52' - 42 º 42' W 

16,9 -3,5 ± 0,1 

Presente  

estudo 

Restinga aberta de 

Clusia 
Macaé, RJ 

22° 00’ – 22° 23’ S; 

41° 15’ – 41° 45’ W 

16,3 -1,8 ± 0,1 

Presente 

estudo 

Restinga úmida¥ Saquarema, RJ 
22" 47' - 22" 57' S; 

42" 20 - 42" 43 W 
14,0 -0,2 

SCARANO et al. 

(2001) 

§ 
L: leguminosa; LF: leguminosa fixadora de nitrogênio atmosférico (N2); LNF: leguminosa não fixadora de N2; NL: não leguminosa; REF: espécies-referência 
(leguminosa não fixadora de N2 + não leguminosa);  

‡ 
Incluindo as fisionomias “campo sujo”, “cerrado denso” e “cerrado sensu strictu”; 

† 
Fisionomia “sensu stricto”; 

¥ 
Excluindo-se plantas com ciclo fotossintético CAM. 
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A coexistência das espécies nestas condições também é facilitada graças à 

heterogeneidade (temporal ou local) do ambiente em relação às fontes de nitrogênio 

disponíveis (FILELLA; PEÑUELAS, 2003). Nessas condições, o grau de 

discriminação do 15N foliar pode ser decorrente da composição isotópica da forma 

nitrogenada oriunda dos diferentes reservatórios (NH4
+, NO3

- e até formas orgânicas 

solúveis), da profundidade do solo em que a fonte se encontrava (HANDLEY; 

RAVEN, 1992; KOBA et al., 2003; NADELHOFFER; FRY, 1994) ou, ainda, da 

dependência da associação com microrganismos (BUSTAMANTE et al., 2004; 

CRAINE et al., 2009; HÖGBERG, 1997; MARDEGAN et al., 2009; NARDOTO et al., 

2008). 

A fixação biológica do nitrogênio em leguminosas tende a ser mais comum 

em ambientes onde a produtividade vegetal encontra-se sob maior limitação de 

nitrogênio (NARDOTO et al., 2008). Como durante o processo de fixação do 

nitrogênio atmosférico (N2) ocorre pouco ou nenhum fracionamento isotópico, o uso 

da abundância natural de 15N, em associação às medições de concentração foliar de 

nitrogênio total, pode ser indicador da simbiose entre as leguminosas e as bactérias 

diazotróficas (ROGGY et al., 1999a), observando-se que potenciais fixadoras 

apresentam valores de δ15N próximos a 0 ‰ (HOGBERG, 1997; OMETTO et al., 

2006), variando em cerca de 2 a 5 ‰ em relação às não fixadoras (HÖGBERG, 

1997; ROGGY et al., 1999a). 

Foi possível verificar que, de todas as espécies estudadas, as leguminosas 

com potencial de fixação do N2 atmosférico – gêneros Andira (Leguminosae: 

Papilionoideae) e Inga (Leguminosae: Mimosoideae) – apresentaram valores de 

δ15N mais enriquecidos do que aqueles observados nas espécies não leguminosas 

(HOGBERG, 1997; OMETTO et al., 2006) e leguminosas não fixadoras do N2 

atmosférico – gênero Senna (Leguminosae: Caesalpinoidae). Contudo, a pequena 

diferença entre os valores de δ15N entre as leguminosas com potencial de fixação do 

N2 atmosférico e as não leguminosas (em torno de 1,0 ‰) impede a confirmação do 

uso desta fonte nitrogenada exclusivamente por meio da metodologia isotópica 

(BUSTAMANTE et al., 2004; HÖGBERG, 1997; ROGGY et al., 1999b).  

Cabe aqui ressaltar que, mesmo havendo uma diferença de cerca de 3,0 ‰ 

nas composições isotópicas foliares de leguminosas com potencial de fixação e não 

fixadoras, estes dois grupos apresentaram valores similares de concentrações 

foliares de nitrogênio (em torno de 27 g kg-1). 
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As leguminosas possuem grande relevância ao longo da costa brasileira 

(ASSIS; THOMAZ; PEREIRA, 2004; MAGNAGO; MARTINS; PEREIRA, 2011), 

sendo uma das famílias com maior abundância nas três restingas estudadas 

(ARAUJO; SÁ; GARCIA; SCHNEIDER; et al., 2009; ASSIS et al., 2011; PEREIRA; 

CORDEIRO; ARAUJO, 2004). É possível que parte deste sucesso adaptativo seja 

devido à amplificação do acesso a fontes nitrogenadas disponíveis (JENNY, 1950), 

comumente resultando em maiores concentrações foliares de nitrogênio, bem como 

menores razões C/N em relação à maioria das demais espécies não leguminosas 

(HÖGBERG, 1997; MARDEGAN et al., 2009; NARDOTO, 2005; OMETTO et al., 

2006; ROGGY et al., 1999). No caso das leguminosas não fixadoras, tal padrão 

semelhante atribui-se, de acordo com McKey (1994), à manutenção de elevadas 

taxas fotossintéticas observada nesta família, independentemente da capacidade de 

nodulação, as quais são possíveis graças às elevadas concentrações de nitrogênio 

foliar. Tais características, além de contribuírem positivamente para a ciclagem de 

nutrientes, por meio da deposição de uma matéria orgânica de melhor qualidade 

nutricional, também podem ser de grande valia no estabelecimento destas plantas 

nestes ecossistemas com elevada irradiação luminosa (MCKEY, 1994). 

Um último fator que poderia favorecer a conservação de nutrientes e também 

afetar as composições isotópicas das plantas de restingas seria, como enfatizado 

por Herrera et al. (1978) para os ecossistemas oligotróficos amazônicos, a ciclagem 

direta dos nutrientes da serapilheira para as plantas, por meio da simbiose destas 

com fungos micorrízicos arbusculares. Nesta relação, a qual é induzida em 

condições de baixa concentração de fósforo (LAMBAIS, 1993; GARCÍA-GARRIDO; 

OCAMPO, 2002; SMITH; READ, 2008), os fungos assimilam moléculas orgânicas, 

tais como fitatos, fosfolipídeos e ácidos nucléicos, translocando estes compostos a 

seus hospedeiros em troca de carboidratos, vitaminas e outros minerais (SMITH; 

READ, 2008). Os FMAs também beneficiam seus hospedeiros por elevar a área de 

absorção do sistema radicular e a capacidade de assimilação de água e nutrientes 

(HE et al., 2009; HOBBIE; JUMPPONEN; TRAPPE, 2005). 

A verificação in situ de estruturas características dos fungos micorrízicos 

arbusculares (FMAs) – hifas, vesículas e arbúsculos (SMITH; READ, 2008) – no 

interior do córtex das raízes das espécies estudadas na restinga úmida (Apêndices 

B e C), além de registros da ocorrência deste tipo de fungo nas demais restingas 

estudadas (KREUZER et al., 2006; SILVA, 1999), sugere que a simbiose entre 
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plantas e fungos micorrízicos (FMAs) também merece destaque na nutrição destas 

plantas. 

Além do fósforo e outros nutrientes de baixa mobilidade (incluindo zinco, 

cobre e níquel), há evidências crescentes na contribuição dos FMAs na assimilação 

de nitrogênio (HE et al., 2003; SMITH; READ, 2008). Igualmente às plantas e outros 

microrganismos, estes fungos possuem a capacidade de assimilar as variadas 

formas de nitrogênio presentes no solo. Assim, apesar de imobilizar parte do 

nitrogênio disponível, esta associação também é benéfica para a manutenção dos 

teores necessários às plantas, ganhando ainda mais destaque em ambientes 

limitados (BUSTAMANTE et al., 2004; HOBBIE; COLPAERT, 2003; MICHELSEN et 

al., 1998). 

A colonização das raízes por fungos micorrízicos altera significativamente os 

valores de δ15N das plantas hospedeiras (EVANS, 2001; HOBBIE; COLPAERT, 

2003). No interior no micélio fúngico, reações de redução e de transaminação 

durante o processo assimilativo do nitrogênio (CRAINE et al., 2009), somadas a 

alterações na cinética e no movimento da amônia e aminoácidos a serem 

translocados para as plantas (HOBBIE; HÖGBERG, 2012), resultam na 

discriminação contra 15N. Este fracionamento resulta na entrega de produtos cerca 

de 8 a 10 ‰ mais leves em relação à composição isotópica do seu simbionte às 

plantas hospedeiras, diminuindo a composição isotópica das mesmas (CRAINE et 

al., 2009; HOBBIE; HÖGBERG, 2012; HÖGBERG, 1997; HOBBIE; JUMPPONEN; 

TRAPPE, 2005). 

Por mais que os fatores acima descritos influenciem a composição isotópica 

de solos e folhas, sugere-se que o aumento no δ15N foliar observado nas restingas 

intermediária e úmida, também seja reflexo da redução gradativa na conservação de 

nutrientes em decorrência do aumento da PMA. 

Dada a similaridade das condições edáficas das três localidades, é provável 

que o aumento da PMA seja o principal fator a propiciar melhores condições para a 

atividade microbiana, aumentando a disponibilidade de nutrientes nos solos. Com o 

maior aporte destes, torna-se possível o maior investimento na produção de folhas, 

observando-se um adensamento na vegetação e a maior deposição de matéria 

orgânica, favorecendo-se a reciclagem dos mesmos.  

Deste modo, como em outros estudos conduzidos em ambientes sob as 

condições similares (CUEVAS; MEDINA, 1988; HERRERA et al., 1978; JORDAN; 
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HERRERA, 1981; LUIZÃO, 1994; LUIZÃO; LUIZÃO; PROCTOR, 2007; TIESSEN; 

CHACON; CUEVAS, 1994), parece que a intrincada relação entre as características 

dos solos e os processos bióticos atue como principal fator no aumento da 

concentração e dos fluxos de nutrientes. O aumento destes fluxos permite uma 

redução tanto na dependência de processos conservativos, como no uso de fontes 

nitrogenadas mais empobrecidas em átomos de 15N (DAWSON et al., 2002), 

levando ao enriquecimento isotópico ao longo do gradiente de precipitação 

observado. 

 

 

2.3 Conclusões 

 

Em virtude das características físico-químicas de seus solos altamente 

arenosos e lixiviados, a manutenção das comunidades bióticas e da produtividade 

dos ecossistemas de restinga parece estar amplamente ligada à conservação dos 

nutrientes disponibilizados, com a matéria orgânica e, particularmente, a serapilheira 

depositada pela vegetação sendo os principais colaboradores para a manutenção 

destes no sistema. 

Nesse contexto, o aumento da precipitação seria um dos primeiros fatores a 

favorecer a produtividade desses ecossistemas. O aumento na disponibilidade 

hídrica dos solos mostrou estimular a ação dos microrganismos decompositores, 

elevando as taxas de transformação da matéria orgânica e as concentrações de 

nitrogênio mineral nos solos. Essa maior disponibilidade de nitrogênio para as 

plantas pôde ser confirmada com o aumento na assimilação de nutrientes e no 

investimento destes nas folhas, aumentando a produtividade e a qualidade do 

material foliar, resultando no aumento nas concentrações foliares de nitrogênio e do 

fósforo, bem como na redução da razão C/N foliar e do investimento em matéria 

seca por massa de folha ao longo do gradiente. Esta maior disponibilidade de 

nutrientes, principalmente de N, refletiu-se no δ15N foliar das espécies, observando-

se a redução no fracionamento isotópico ao longo do gradiente. 

Ainda sim, a não diferenciação entre restingas em relação aos padrões 

observados para algumas relações entre atributos foliares indicam que, apesar das 

variações observadas, as comunidades vegetais das três restingas estudadas 

respondem de modo similar, mas com diferentes intensidades, às condições 
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ambientais em que se desenvolvem. Por mais que o aumento da precipitação média 

anual tenha resultado em aumento na disponibilidade de nitrogênio para as plantas, 

ainda se mostra clara a necessidade da comunidade vegetal em otimizar a aquisição 

e o uso do nitrogênio pouco disponível.  

Parece que, como em outros ambientes oligotróficos, características 

estruturais da própria vegetação, o uso de fontes diferenciadas de nitrogênio e a 

simbiose com microrganismos, aumentam as entradas e minimizam as perdas de 

nitrogênio no sistema, resultando em valores de δ15N reduzidos. As alterações 

nestes padrões, juntamente com o enriquecimento isotópico observado ao longo do 

gradiente de precipitação, sugerem que, ainda que restringida nas três localidades 

estudadas, a disponibilidade de nitrogênio tende a ser maior na restinga 

intermediária e, sobretudo, úmida. 
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3 VARIAÇÃO NAS RELAÇÕES ENTRE ATRIBUTOS FOLIARES EM PARES 

CONGENÉRICOS DE FISIONOMIAS DE RESTINGA DA REGIÃO SUDESTE DO 

BRASIL 

 
 

Resumo 

 
As restingas, mesmo apresentando uma grande variedade de fatores 

ambientais que podem ocasionar stress em plantas, possuem consideráveis níveis 
de diversidade. Para o sucesso das espécies nestas condições, é necessária uma 
série de alterações morfo-anatômicas e fisiológicas que garantam seu 
desenvolvimento, manutenção e reprodução. Foi objetivo do presente capítulo 
comparar três fisionomias de restinga que se desenvolvem em condições 
edafoclimáticas distintas, quanto a atributos foliares relacionados ao uso do 
nitrogênio e da água – concentrações de nitrogênio e fósforo, razões C/N e N/P, 
massa foliar por unidade de área (MFA) e composições isotópicas do carbono e 
nitrogênio (δ13C e δ15N, respectivamente). Buscou-se verificar quais atributos melhor 
explicam o grau de diferenciação das espécies ao longo do gradiente ambiental 
estudado, bem como se a relação entre estes atributos é capaz de descrever as 
respostas das plantas à variação ambiental. As comparações foram realizadas entre 
gêneros que ocorrem em, ao menos, duas das localidades estudadas, bem como 
entre pares congenéricos das restingas seca e úmida. Para garantir a independência 
filogenética dos dados, foram realizados testes-t pareados e análises de contrastes 
filogeneticamente independentes. As maiores diferenças entre atributos foram 
observadas entre os gêneros das restingas seca e úmida, sendo que a última 
apresentou maiores concentrações de nitrogênio e fósforo, bem como menor razão 
C/N. Os gêneros desta restinga ainda apresentaram menores MFA e δ13C, bem 
como maior δ15N que aqueles das restingas seca e intermediária. Ao relacionar os 
atributos foliares dos pares congenéricos das restingas seca e úmida, verificou-se 
que a concentração de nitrogênio encontra-se diretamente relacionada à 
concentração de fósforo e ao δ15N, enquanto que a concentração de fósforo se 
mostrou diretamente relacionada ao δ15N e inversamente relacionada à razão C/N. A 
MFA está diretamente relacionada à razão C/N e ao δ13C, estando inversamente 
relacionada às concentrações de nitrogênio e fósforo, bem como ao δ15N. Tais 
relações mantiveram-se significativas ao realizar as análises utilizando-se os 
contrastes filogeneticamente independentes (CFIs). Esses resultados reforçam a 
distinção da restinga úmida das demais quanto à economia foliar, enfatizando a 
importância das condições ambientais no ajuste dos atributos analisados, 
independente do grau de parentesco filogenético das espécies. 
 
Palavras chave: Atributos foliares; Composição Isotópica; Contrastes 

filogeneticamente independentes; Ecologia comparativa; 
Gêneros compartilhados; Nutrientes 
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Abstract 
 

The restingas, even showing a wide range of environmental factors that may 
cause stresses in plants, have a substantial diversity of species. For species success 
under such conditions, a series of morpho-anatomical and physiological adjustments 
are needed to ensure their development, maintenance and reproduction. It was aim 
of this chapter to compare three restinga physiognomies that grow under different 
soil and climatic conditions, taking into account leaf traits related to nitrogen and 
water use – nitrogen and phosphorus concentration, C/N and N/P ratios, leaf mass 
per area (LMA) and carbon and nitrogen isotopic composition (δ13C and δ15N, 
respectively). It was assessed which traits best explain the degree of species 
differentiation along the environmental gradient studied, as well as whether the 
relationship between such traits is able to describe plant responses to environmental 
variation. Comparisons were made within genera that occurred in at least two of the 
studied sites, as well as between congeneric pairs from dry and wet restingas. In 
order to ensure data phylogenetic independence, paired t-tests were performed, and 
also analysis of phylogenetically independent contrasts (PICs). The greatest trait 
differences were observed between the genera from dry and wet restingas, with the 
latter having higher nitrogen and phosphorus concentrations, as well as lower C/N 
ratio. The genera from this restinga also had lower LMA and δ13C, as well as higher 
δ15N than those from dry and intermediate restingas. When relating leaf traits of the 
congeneric pairs from dry and wet restingas, it was observed that nitrogen 
phosphorus concentration is direct related to phosphorus concentration and δ15N, 
whilst phosphorus concentration showed to be directly related to δ15N and inversely 
related to C/N ratio. LMA was directly related to C/N ratio and δ13C, being inversely 
related to nitrogen and phosphorus concentrations, as well as to δ15N. Such 
relationships remained significant when performing the analysis using PICs. These 
results reinforce the distinction regarding leaf economy between wet restinga and the 
others, emphasizing the importance of environmental conditions on the adjustment of 
the analyzed leaf traits, apart from of the degree of species phylogenetic relatedness. 
 
Keywords: Leaf traits; Isotopic composition; Phylogenetically independent contrasts; 

Comparative ecology; Shared genera; Nutrients 
 

 

3.1 Introdução 

 

As plantas exibem grande diversidade ecofisiológica e funcional, a qual reflete 

em variações nas suas taxas de crescimento e produtividade, bem como na 

dinâmica e no funcionamento dos ecossistemas (ACKERLY et al., 2000). Esta 

diversidade é atribuída a diferenças intra- e interespecíficas dos atributos funcionais 

(HULSHOF; SWENSON, 2010), isto é, qualquer característica do organismo que 
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afete seu estabelecimento, manutenção e desempenho, via efeitos no seu 

crescimento, reprodução e sobrevivência (REICH et al., 2003; VIOLLE et al., 2007).  

Nesse cenário, alterações nesses atributos são resultado não apenas da 

influência de fatores relacionados à história de vida e às demandas de recursos dos 

indivíduos (LAVOREL et al., 2007; REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997), mas 

também das variações locais e temporais nas condições bióticas e, principalmente, 

abióticas do ambiente em que vivem (ACKERLY; REICH, 1999; CHAPIN; AUTUMN; 

PUGNAIRE, 1993; REICH et al., 2003; VALLADARES; GIANOLI; GOMEZ, 2007; 

WESTOBY et al., 2002).  

Muitos estudos têm apontado a covariação e a ação em conjunto de 

determinados atributos foliares em resposta a alterações nas condições ambientais 

e na disponibilidade de recursos (ACKERLY; REICH, 1999; POORTER et al., 2009), 

indicando uma convergência adaptativa de estratégias das plantas em relação à 

aquisição e uso dos recursos – tais como carbono, água e nutrientes – frente a 

essas condições (ACKERLY et al., 2000; CHAPIN; AUTUMN; PUGNAIRE, 1993; 

GRIME, 2002; REICH et al., 1999; WESTOBY et al., 2002; WRIGHT; WESTOBY; 

REICH, 2002; WRIGHT et al., 2004).  

É amplamente reconhecido, para uma série de biomas e grupos taxonômicos 

distintos, que plantas que vivem sob condição de limitação nutricional e/ou hídrica 

apresentam estratégias que implicam um retorno mais lento do recurso assimilado 

(REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997; REICH et al., 2003; WRIGHT; WESTOBY; 

REICH, 2002). Para tanto, estas plantas tipicamente apresentam folhas mais 

longevas e com mais massa seca por área (MFA), apresentando, ao mesmo tempo, 

menores concentrações de nutrientes foliares (tais como o nitrogênio e o fósforo) e 

taxas de fotossíntese e respiração (POORTER et al., 2009; REICH et al., 2003; 

WRIGHT; REICH; WESTOBY, 2001; WRIGHT; WESTOBY, 2004). Por outro lado, 

aquelas que se desenvolvem em condições mais favoráveis apresentam menores 

longevidade e investimento em matéria seca, mas maiores taxas de fotossíntese e 

de respiração (REICH et al., 2003; WESTOBY; WRIGHT, 2006; WRIGHT et al., 

2005, 2007). 

Essas diferenças nos atributos funcionais acabam por afetar a eficiência do 

uso de água – ganho de carbono por unidade de água perdida durante a 

fotossíntese (CHAPIN, VITOUSEK, MATSON, 2011) – e de nutrientes (AERTS; 

CHAPIN, 2000). Nesse contexto, as composições isotópicas foliares de carbono e 
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de nitrogênio (δ13C e δ15N, respectivamente) podem ser ferramentas 

complementares eficazes na caracterização de diferentes estratégias de aquisição 

de recursos pelas plantas (DOMÍNGUEZ et al., 2012a).  

O δ13C integra os processos biofísicos relacionados às limitações difusionais 

durante o processo fotossintético ao longo da vida da folha (BROOKS et al., 2007; 

ESCUDERO; MEDIAVILLA; HEILMEIER, 2008). Isso se deve ao fato de que há uma 

forte correlação entre a discriminação isotópica e a razão existente entre a 

assimilação de carbono e a transpiração (eficiência do uso da água, EUA) 

(FARQUHAR; EHLERINGER; HUBICK, 1989; FARQUHAR; O’LEARY; BERRY, 

1982; SCARANO et al., 2009), a qual é afetada por variações no metabolismo 

(LLOYD et al., 2009) e nas condições ambientais (HEATON, 1999; ROBINSON et 

al., 2000; SCHULZE; BECK; MÜLLER-HOHENSTEIN, 2002) – incluindo a 

disponibilidade de água (CERNUSAK et al., 2007; HUBICK; FARQUHAR, 1989; 

MCNULTY; SWANK, 1995; ZHANG; MARSHALL, 1994) e de nutrientes (FYLLAS et 

al., 2009; LIVINGSTON et al., 1999; TOFT; ANDERSON; NOWAK, 1989). 

Apesar de sua interpretação mais intrincada (HÖGBERG, 1997), o δ15N foliar 

integra os diversos fatores inerentes à aquisição do nitrogênio pelas plantas 

(DAWSON, 2002; ROBINSON, 2001), tais como o tipo de fonte e a profundidade em 

que foi assimilada (ASADA; WARNER; ARAVENA, 2002; LEDGARD; FRENEY; 

SIMPSON, 1984), a associação com fungos micorrízicos e outros organismos 

simbióticos (HE et al., 2009; HOBBIE; HÖGBERG, 2012; HÖGBERG, 1997; 

NARDOTO et al., 2008; ROGGY; PRÉVOST; et al., 1999b) e, ainda, os processos 

relacionados à assimilação, transporte, reabsorção e retranslocação do nitrogênio 

que ocorrem no interior das plantas (BUSTAMANTE et al., 2004; EVANS, 2001). 

Desta forma, tendo em vista que tais atributos encontram-se interconectados 

e atuam em conjunto modelando o desempenho ecofisiológico das espécies 

(POORTER et al., 2009), muitos estudos têm buscado quantificar as relações entre 

atributos foliares funcionais – tais como aqueles relacionados à longevidade foliar, 

às taxas fotossintéticas e de crescimento, às concentrações foliares de nutrientes e 

ao investimento em matéria seca – não apenas entre si (REICH et al., 2003; 

WESTOBY et al., 2002; WRIGHT et al., 2004; WRIGHT et al., 2005), ou ao longo de 

gradientes e de alterações nas condições ambientais (DÍAZ; CABIDO; 

CASANOVES, 1998; DÍAZ et al., 1999, 2007; WRIGHT; WESTOBY; REICH, 2002; 

WRIGHT; WESTOBY, 2002), mas também em processos-chave do funcionamento 
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dos ecossistemas, incluindo a decomposição da serapilheira entre outros 

(CORNWELL et al., 2008; SANTIAGO; WRIGHT, 2007). 

Igualmente, nas últimas décadas, observa-se o crescente número de estudos 

que avaliam as diferenças interespecíficas dessas relações (GROTKOPP; 

REJMÁNEK, 2007; HAO et al., 2008; HOFFMANN; FRANCO, 2003; HOFFMANN et 

al., 2005; ROSSATTO; HOFFMANN; FRANCO, 2009; VIANI et al., 2011), uma vez 

que estas podem revelar os padrões de divergência evolutiva, podendo fornecer 

evidências para o significado adaptativo dos diferentes atributos sob condições 

ambientais contrastantes (ACKERLY, 1999).  

Muitos autores, contudo, ao tratar as espécies utilizadas como dados 

independentes, não levam em consideração que estas podem compartilhar um 

ancestral em comum entre si (ABOUHEIF, 1999; FELSENSTEIN, 1985; WEBB et al., 

2002). Com isso, há a probabilidade de que as combinações entre os atributos 

persistam dentro de cada linhagem descendente, independentemente das 

características do ambiente onde vivem (DINIZ-FILHO, 2000; FRECKLETON, 2000; 

MARK; PAGEL, 1991). Por conseguinte, as similaridades entre espécies quanto às 

combinações de atributos funcionais podem ou ser em função de estas serem 

filogeneticamente relacionadas, criando um grau de dependência filogenética, ou por 

estarem sujeitas a pressões seletivas equivalentes (ACKERLY; REICH, 1999; 

FELSENSTEIN, 1985; PAGEL, 1992; WESTOBY et al., 1998), podendo confundir a 

determinação do significado funcional dos atributos (ACKERLY, 2000).  

Na tentativa de contornar esse problema de não-independência, Felsenstein 

(1985) propôs o uso do método dos contrastes filogeneticamente independentes 

(aqui denominados CFIs), o qual se baseia não nas diferenças dos atributos em si, 

mas sim, nas diferenças (contrastes) nos atributos entre os pares adjacentes dos 

nós ou táxons terminais em uma árvore filogenética (ACKERLY, 1999; 

FELSENSTEIN, 1985; PAGEL, 1992). Como não há dois contrastes compartilhando 

os mesmos ramos de uma árvore, eles se tornam amostras estatisticamente 

independentes de alterações evolutivas dentro de uma linhagem (RICKLEFS; 

STARCK, 1996). Assim, o uso dos CFIs mostra-se uma ferramenta poderosa à 

avaliação da correlação entre atributos em um contexto filogenético, muitas vezes 

tornando mais robustos padrões observados em outras abordagens (ACKERLY; 

REICH, 1999; ACKERLY, 2000; REICH et al., 1999).  
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As formações vegetais de restinga são um complexo vegetacional que ocorre 

sobre depósitos arenosos do período Quaternário ao longo da costa brasileira 

(RIZZINI, 1997; TESSLER; CAZZOLI Y GOYA, 2005), sendo caracterizadas por uma 

relativa complexidade estrutural e por níveis de diversidade que, em alguns casos, 

podem se equiparar àqueles observados em florestas tropicais (PIMENTEL et al., 

2007; SCARANO et al., 2009).  

As restingas são constituídas, em sua grande maioria, por espécies comuns à 

Floresta Tropical Atlântica (SCARANO et al., 2001; VELOSO; RANGEL-FILHO; 

LIMA, 1981; ARAUJO, 2000). O sucesso no estabelecimento e na manutenção 

destas plantas atribui-se a uma série de alterações morfo-anatômicas e fisiológicas 

(BRAZ; DE MATTOS, 2010; DE MATTOS et al., 2004; PEREIRA; BARROS; 

SCARANO, 2009; RÔÇAS; SCARANO; BARROS, 2001; ROSADO; DE MATTOS, 

2010; SCARANO et al., 2009), reflexo das condições ambientais extremas a que 

estão normalmente submetidas (ARAUJO et al., 1998; PIMENTEL et al., 2007). 

Dentre os vários fatores ambientais que atuam em conjunto a limitar o 

desenvolvimento nas formações de restinga (CRAWFORD, 2008; DE MATTOS et 

al., 2004), a natureza dos solos extremamente arenosos onde se desenvolvem 

reflete na baixa capacidade de retenção de água e nutrientes (GOMES, 2005; 

ROSADO; DE MATTOS, 2010), tornando-os pouco disponíveis às plantas (ARAUJO; 

LACERDA, 1987; SCARANO et al., 2001, 2004) 

Como a determinação de diferenças entre grupos de plantas em relação ao 

modo com que elas adquirem, processam e investem seus recursos pode ter amplos 

efeitos não apenas na composição de espécies, mas também no funcionamento dos 

ecossistemas (CHAPIN et al. 2000; DIAZ; CABIDO, 1997; DÍAZ et al., 2004), foi 

objetivo deste capítulo comparar três fisionomias de restinga quanto a atributos 

foliares relacionados ao uso do nitrogênio e da água, buscando verificar quais 

atributos melhor explicam as diferenças observadas, bem como de relação entre 

estes atributos. Para tanto, foi utilizada uma abordagem que leva em consideração o 

grau de parentesco filogenético entre as espécies, utilizando-se gêneros 

compartilhados pelas restingas e contrastes filogeneticamente independentes 

(FELSENSTEIN, 1985), na tentativa de reforçar as diferenças observadas e verificar 

se as relações entre os atributos são mantidas independentemente da filogenia. 

É esperado que o aumento na disponibilidade de água e nutrientes permita o 

uso destes recursos de modo menos eficiente. Desta forma, espera-se que o 
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aumento das entradas de nutrientes torne estes mais disponíveis às plantas, 

levando a maiores concentrações de nutrientes foliares e δ15N foliares, bem como 

menores razões elementares (C/N e N/P) e massa foliar por unidade de área (MFA) 

– e que uma maior disponibilidade hídrica permita maiores perdas de água por 

unidade de carbono fixada na fotossíntese, refletindo em menores valores de δ13C 

foliar.  

 

 

3.2 Desenvolvimento 

 

3.2.1 Materiais e métodos 

 

Descrição sucinta das áreas de estudo 

 

Foram comparadas três formações de restinga localizadas na região Sudeste 

do Brasil. Como previamente descrito no capítulo anterior e sucintamente 

apresentado na Tabela 3.1 abaixo. Estas formações vegetais diferem entre si não 

apenas quanto à fisionomia e estrutura, mas também em relação às condições 

climáticas e edáficas em que se desenvolvem. 
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Tabela 3.1 – Descrição sucinta das três áreas estudadas. Os valores relacionados à caracterização físico-química dos solos referem-se às médias, seguidas 
pelo erro-padrão (entre parênteses) 

 

Parâmetro Restinga Seca§ Restinga Intermediária§ Restinga Úmida§ 

Localização 
APA de Massambaba 
(Arraial do Cabo, RJ) 

PARNA da restinga de Jurubatiba 
(Macaé, RJ) 

PESM, núcleo Picinguaba 
(Ubatuba, SP) 

Latitude; Longitude 
22º 30' - 23 º S; 

41º 52' - 42 º 42' W 
22° 08’ 53’’ – 22° 09’ S; 
41° 17’ 58’’ – 41° 22’ W 

23° 22’ S; 
44° 46’ – 44° 51’ W 

Precipitação média 
anual (mm) 

800 1.164 2.600 

Temperatura média 
anual (°C) 

21 22 21 

Fisionomia estudada 
Formação arbustiva aberta 

não-inundável 
Formação arbustiva aberta com 
dominância de Clusia hilariana  

Floresta de restinga 

Tipo de solo Neossolos quartzarênicos Neossolos quartzarênicos 
Espodossolos hidromórficos 

distróficos 

Textura Arenoso Arenoso Arenoso 

C total (g kg-1) 12,10 (3,49) 44,70 (25,35) 31,60 (3,43) 

Lençol freático Superficial (0,90 – 1,2 m)  Profundo (2,0 – 3,0 m) Superficial (alagável) 

N total (g kg-1) 4,83 (0,15) 11,23 (0,58) 17,70 (0,16) 

P Total (mg dm-3) 4,80 (1,06) 3,40 (0,40) 13,50 (1,38) 

CTC (mmolc dm-3) 60,04 (15,01) 97,34 (66,34) 188,10 (43,22) 

V (%) 49,80 (11,2) 31,80 (18,08) 3,66 (0,42) 
§
 Modo como as restingas serão tratadas ao longo de todo o capítulo; 

* Informações mais detalhadas sobre as três localidades encontram-se presentes no Capítulo 1 da tese. 
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Seleção das espécies 

 

Para as comparações entre as restingas, foram selecionadas as espécies que 

apresentaram gêneros que ocorressem em, ao menos, duas das localidades 

estudadas, totalizando-se 24 espécies, distribuídas em 16 gêneros e 14 famílias 

(Apêndice A; Figura 3.1).  

 

 
 

Figura 3.1 – Relações filogenéticas das espécies pertencentes às restingas seca (sem 
marcação à direita); intermediária (*) e úmida (**). Árvore obtida por meio do 
programa Phylomatic versão 2.0 (WEBB; DONOGHUE, 2005) 
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Deste total, apenas as espécies T. guianensis e G. opposita são 

compartilhadas pelas três restingas, enquanto que as restingas seca e intermediária 

compartilham 13 espécies. Por esse motivo, além de apresentarem condições 

edafoclimáticas similares, os gêneros em comum às restingas seca e intermediária 

não foram utilizados na realização das análises com CFIs. Foram selecionados, para 

o CFIs, apenas os pares de gêneros comuns, mas com espécies exclusivas a cada 

localidade (pares congenéricos), das restingas seca e úmida – Andira; Byrsonima; 

Eugenia; Inga; Maytenus; Myrsine – as quais se encontram em extremos opostos do 

gradiente ambiental estudado. 

 

 

Amostragem e análise dos dados 

 

Os indivíduos foram amostrados nas restingas seca, intermediária e úmida 

nos períodos de maior (abril-maio/ 2010) e de menor precipitação (setembro-

outubro/ 2011). Além dos atributos foliares analisados no primeiro capitulo 

(concentrações foliares de nitrogênio e fósforo totais; razões C/N e N/P; MFA; δ15N), 

inclusive foi determinada a abundância natural do isótopo estável de carbono (δ13C, 

expressa em ‰). Buscou-se amostrar 10 indivíduos por espécie (número nem 

sempre atingido, principalmente, na restinga úmida), dos quais foram coletadas 

cerca de 20 folhas por indivíduo (metade utilizada na determinação das composições 

nutricional e isotópica e a outra metade, na determinação da MFA). 

Para determinação do δ13C foliar, empregou-se o mesmo procedimento 

utilizado para a determinação do δ15N, utilizando-se o material do fóssil calcáreo Pee 

dee Belamnite (PDB), como padrão do carbono, e amostras de folha de cana de 

açúcar, em cada rodada de análise, como material de referência com concentração 

de carbono e δ13C conhecidos (δ13C= -12,7 ‰; %C = 43,82%). O erro analítico 

aceitável para a concentração de carbono é 0,3% e para o δ13C é 0,3 ‰. 

 

 

Análises estatísticas 

 

A normalidade e homocedasticidade dos dados foram avaliadas por meio dos 

testes de Shapiro-Wilk e de Levene. Os dados, quando necessários, foram 
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logaritmizados (conforme indicado ao longo dos resultados). Para realizar os testes 

de normalidade e possibilitar a transformação logarítmica, os dados referentes à 

composição isotópica do carbono e do nitrogênio foram primeiramente convertidos a 

valores positivos, multiplicando-se por (-1) os valores de δ13C e somando-se 10 aos 

valores de δ15N. 

Para as comparações das médias dos gêneros em comum a cada restinga 

(seca versus intermediária; seca vs úmida; intermediária vs úmida), foram 

conduzidos testes-t pareados, uma vez que há dependência filogenética entre os 

dados analisados, (HOFFMANN; ORTHEN; FRANCO, 2004; HOFFMANN; 

FRANCO, 2003).  

A seguir, os dados médios das três restingas foram utilizados na 

determinação dos coeficientes de correlação de Pearson, visando quantificar a 

relação entre os parâmetros analisados. 

Por fim, para garantir a independência filogenética dos dados e a confirmação 

dos padrões das relações observadas, os pares congenéricos das restingas seca e 

úmida foram utilizados no cálculo de contrastes filogeneticamente independentes 

(FELSENSTEIN, 1985). Esse método calcula a diferença dos valores dos atributos 

(os quais foram logaritmizados) de táxons-irmãos (nós internos ou terminais), 

proporcionando uma medida de divergência evolutiva (ACKERLY; DONOGHUE, 

1998; DINIZ-FILHO, 2000). Os contrastes gerados a partir de um conjunto de 

variáveis são, então, utilizados em modelos lineares para testar relações evolutivas 

(ORME, in press), evitando-se a dependência estatística das amostras. 

As relações filogenéticas (Figura 3.2) entre os seis gêneros analisados foram 

obtidas segundo árvore filogenética presente em Davies et al. (2004), utilizando-se a 

ferramenta Phylomatic, versão 2.0 (WEBB; DONOGHUE, 2005). Essa árvore, 

construída com base no sistema de classificação APG I e II (STEVENS, 2001), além 

de fornecer uma perspectiva filogenética dos táxons estudados, auxilia a avaliar a 

independência filogenética nas análises de contrastes entre pares filogenéticos 

(FELSENSTEIN, 1985). 
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Figura 3.2 – Relações filogenéticas das espécies pertencentes 
às restingas seca (sem marcação à direita) e 
úmida (*), utilizadas na determinação dos 
contrastes filogeneticamente independentes. 
Árvore obtida por meio do programa Phylomatic 
versão 2.0 (WEBB; DONOGHUE, 2005) 

 

Todos os comprimentos de ramos foram dimensionados para 1. Segundo 

Ackerly (2000), quando os métodos de reconstrução filogenética não fornecem 

comprimentos de ramos biologicamente significativos, como no presente caso, é 

correto atribuir-se a todos os ramos da árvore comprimentos iguais.  

As análises foram realizadas nos pacotes estatísticos STATISTICA, versão 10 

para Windows (STATSOFT, INC., 2011), e R, versão 2.15.2 (R FOUNDATION FOR 

STATISTICAL COMPUTING, 2012). Os contrastes foram obtidos por meio pacote 

caper (ORMER, in press), sendo necessário que, também, estivessem instalados os 

pacotes ape (PARADIS; CLAUDE; STRIMMER, 2004), mvtnorm e MASS. 

Um nível de probabilidade de 0,05 foi utilizado como valor crítico de 

significância em todas as análises. 
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3.2.2 Resultados 

 

As comparações entre restingas baseadas no teste-t pareado (seca versus 

intermediária; intermediária vs úmida; seca vs úmida), em relação aos atributos 

foliares dos gêneros compartilhados (Anexo E), permitiram verificar que a restinga 

úmida apresentou concentração de nitrogênio foliar superior à da restinga seca 

(22,18 ± 1,10 contra 16,80 ± 0,59 g kg-1) (P < 0,001). De modo contrário, não houve 

diferença entre as concentrações dessas restingas e da restinga intermediária, cujo 

valor médio foi 15,71 ± 0,52 g kg-1 (Figura 3.3; Tabela 3.3).  

 

Tabela 3.3 – Valores médios (± erro-padrão) dos atributos foliares – concentrações de nitrogênio (N) 
e fósforo (P), razões C/N e N/P, massa foliar por unidade de área (MFA) e composição 
foliar dos isótopos estáveis de carbono (δ

13
C) e nitrogênio (δ

15
N) – dos gêneros 

compartilhados por, ao menos, duas das restingas estudadas 
 

Atributos 

Restinga 

Seca 

(n = 17) 

Intermediária 

(n = 16) 

Úmida 

(n = 8) 

N (g kg
-1

) 
16,8 

(0,59) 

15,71 

(0,52) 

22,18 

(1,10) 

P (g kg
-1

) 
0,70 

(0,03) 

0,77 

(0,02) 

0,87 

(0,04) 

C/N 
33,30 

(1,00) 

35,20 

(1,00) 

25,30 

(1,20) 

N/P 
25,10 

(0,64) 

22,70 

(1,06) 

26,90 

(1,38) 

MFA (g m
-2

) 
192,15 

(8,98) 

171,40 

(8,47) 

113,39 

(9,44) 

δ13C (‰) 
-26,7 

(0,3) 

-28,2 

(0,2) 

-32,7 

(0,1) 

δ15N (‰) 
-3,4 

(0,1) 

-1,9 

(0,1) 

0,0 

(0,2) 

 

A restinga úmida ainda apresentou a maior concentração de fósforo foliar 

(0,87 ± 0,04 g kg-1), diferindo, mais uma vez, apenas da restinga seca, que 
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apresentou concentração média de 0,70 ± 0,03 g kg-1 (P < 0,05). A restinga 

intermediária, com concentração média de 0,77 ± 0,02 g kg-1, não diferiu 

significativamente da restinga seca (Figura 3.3; Tabela 3.3). 

 

 
 

Figura 3.3 – Concentrações de nitrogênio e fósforo foliar, razões C/N e N/P (valores médios ± 
erro-padrão) dos pares congenéricos estudados. Os quadros no canto superior 
direito apresentam os resultados das comparações dos valores médios dos 
atributos entre restingas, onde * P < 0,05; ** P < 0,001; NS não significativo (teste-t 
pareado).  

 

Sobre as relações elementares, as restingas seca e intermediária 

apresentaram valores médios de razão C/N similares, em torno de 35,00. Contudo, 

uma diferença significativa entre médias foi detectada apenas entre a restinga seca 

e a úmida, que apresentou razão C/N em torno de 25,00 (P < 0,05). Não houve 



123 
 

diferenciação entre as três restingas quanto aos valores médios da razão N/P, os 

quais variaram aproximadamente entre 22,00, na restinga intermediária, e 27,00, na 

restinga úmida (Figura 3.3; Tabela 3.3). 

A respeito da MFA, a restinga úmida, com valores médios de                    

113,39 ± 9,44 g m-2, diferiu tanto da restinga seca quanto intermediária (P < 0,05), as 

quais apresentaram valores médios de 171,40 ± 8,47 e 192,15 ± 8,98 g m-2, 

respectivamente, não diferindo entre si (Figura 3.4; Tabela 3.3). 

 

 
 
Figura 3.4 – Massa foliar por unidade de área (MFA) e composição foliar dos isótopos estáveis 

de carbono (δ
13

C) e nitrogênio (δ
15

N) (valores médios ± erro-padrão) dos pares 
congenéricos estudados. Os quadros no canto superior direito apresentam os 
resultados das comparações dos valores médios dos atributos entre restingas, onde 
* P < 0,05; ** P < 0,001; NS não significativo (teste-t pareado). 
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Ao tratar das composições isotópicas foliares, a restinga úmida, com valor 

médio de -32,7 ± 0,1 ‰, apresentou menores valores médios de δ13C do que as 

restingas seca (P < 0,001) e intermediária (P < 0,05). Estas, por sua vez, 

apresentaram valores médios similares: -26,7 ± 0,3 e -28.2 ± 0,2 ‰, respectivamente 

(Figura 3.4; Tabela 3.3).  

O δ15N foliar foi o único atributo que variou significativamente nas três 

comparações (Figura 3.4). O valor médio de δ15N da restinga úmida (0,0± 0,2 ‰) foi 

superior ao observado nas restingas intermediária (P < 0,05) e, principalmente, seca 

(P < 0,001). Por sua vez, a restinga intermediária apresentou composição isotópica 

média mais enriquecida em 15N que a restinga seca: -1,9 ± 0,1 contra -3,4 ± 0,1 ‰ 

(P < 0,05) (Figura 3.4; Tabela 3.3).  

Ao relacionar os valores dos atributos foliares dos gêneros em comum às 

restingas seca e úmida (Figura 3.5; Tabela 3.4), foi possível observar que a 

concentração de nitrogênio está diretamente relacionada à concentração de fósforo 

(r = 0,88; P < 0,05) e ao δ15N (r = 0,67; P < 0,05). Já a concentração de fósforo 

relaciona-se diretamente com o δ15N (r = 0,65; P < 0,05) e inversamente com a razão 

C/N (r = -0,86; P < 0,05).  

Por fim, a MFA mostrou-se diretamente relacionada com a razão C/N                

(r = 0,77; P < 0,05) e o δ13C (r = 0,65; P < 0,05) e inversamente relacionada com as 

concentrações de nitrogênio (r = -0,75; P < 0,05) e fósforo (r = -0,69; P < 0,05), bem 

como com o δ15N (r = -0,75; P < 0,05). 

 

Tabela 3.4 – Matriz de correlação dos atributos foliares analisados  
 

 
log N log P C/N log N/P log MFA log δ13C δ15N 

log N 1,00 
      

log P 0,88 1,00 
     

C/N -0,99 -0,86 1,00 
    

log N/P 0,74 0,34 -0,73 1,00 
   

log MFA -0,75 -0,69 0,77 -0,51 1,00 
  

δ13C -0,32 -0,51 0,34 0,08 0,65 1,00 
 

δ15N 0,67 0,65 -0,74 0,37 -0,75 -0,69 1,00 

* Correlações destacadas indicam significância a P < 0,05. 
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Figura 3.5 – Principais relações significativas entre os atributos foliares analisados dos pares 

congenéricos pertencentes às restingas seca (●) e úmida (●). As linhas tracejadas 
indicam o intervalo de confiança a 95 %  

 

Ao realizar as análises com os CFIs obtidos, foi possível verificar que todas as 

relações entre os atributos foliares observadas anteriormente mantiveram-se 

significativas (Tabela 3.5), tanto aquelas diretas (concentrações de nitrogênio e 

fósforo; concentração de nitrogênio e δ15N; concentração de fósforo e δ15N; razão 

C/N e MFA; δ13C e MFA), como as inversas (concentração de nitrogênio e MFA; a 

concentração de fósforo e a razão C/N; a concentração de fósforo e MFA; δ15N e 

MFA). 
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Tabela 3.5 – Resultados das correlações entre os atributos foliares analisados para os contrastes 
filogeneticamente independentes (CFIs) 

 

Relação g. l.§ F r P 

CFI log N vs CFI log P 10 44,57 1,00 ** 

CFI log N vs CFI log MFA 10 16,69 -0,44 * 

CFI log P vs CFI log MFA 10 9,60 -0,38 * 

CFI log C/N vs CFI log P 10 35,49 -0,76 ** 

CFI log C/N vs CFI log MFA 10 17,22 0,45 * 

CFI log δ15N vs CFI log N 10 15,33 0,84 * 

CFI log δ15N vs CFI log P 10 13,42 0,81 * 

CFI log δ13C vs CFI log MFA 10 16,30 0,14 * 

CFI log δ15N vs CFI log MFA 10 7,09 -0,29 * 

§
 g. l. graus de liberdade; 

* 
P < 0,05; 

**
 P < 0,001.

 

 

 

3.2.3 Discussão 

 

Comparações entre restingas 

 

As diferenças observadas entre restingas quanto aos atributos foliares 

fornecem indícios de que o aumento gradual na disponibilidade de água e nutrientes 

ao longo do gradiente de precipitação sejam dois importantes fatores ambientais a 

moldar as estratégias ecológicas dos gêneros estudados. Essas diferenças 

mostraram-se mais acentuadas entre as restingas seca e úmida: por se encontrarem 

em extremos opostos do gradiente ambiental estudado, apresentando as maiores 

diferenças em relação às condições edafoclimáticas e à estrutura de suas formações 

vegetais, o maior número de variações significativas entre atributos foi verificado ao 

contrastar estas duas fisionomias.  

Assim como discutido no capítulo anterior, a restinga úmida apresenta uma 

maior disponibilidade de nutrientes. Além de serem potencialmente mais férteis que 

os solos das demais restingas, observa-se, nos solos da restinga úmida, um maior 

estoque de serapilheira – cerca de 5,00 Mg ha-1 (MARTINS, 2010), contra                  
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2,76 Mg ha-1, na restinga intermediária (DIAS et al., 2006), além de condições mais 

microclimáticas mais favoráveis à comunidade microbiana para a transformação da 

matéria orgânica presente nos solos (BARDGETT, 2005; SKOPP; JAWSON; 

DORAN, 1990). Esses fatores parecem contribuir para a disponibilização de 

nutrientes às plantas, tornando este ambiente mais competitivo e favorável à 

manutenção de espécies que invistam em estratégias que maximizem o seu 

crescimento (REICH et al., 1999; VIANI, 2010).  

Seguindo os padrões relacionados à economia foliar de plantas que se 

desenvolvem em ambientes mais úmidos e férteis (FONSECA et al., 2000; WILSON; 

THOMPSON; HODGSON, 1999; WRIGHT; WESTOBY; REICH, 2002), as espécies 

da restinga úmida apresentaram cerca 30 % mais nitrogênio e 25 % mais fósforo em 

suas folhas do que suas congêneres da restinga seca. Esse aumento refletiu na 

redução da razão C/N foliar na restinga úmida, mas não na razão N/P, o único 

atributo foliar analisado que não variou entre restingas.  

Mesmo havendo uma tendência de aumento no teor de fósforo dos solos da 

restinga úmida, os solos das três localidades apresentam algumas características 

físico-químicas (ARAUJO; SÁ; GARCIA; FERREIRA; et al., 2009; BOHRER et al., 

2009; GOMES et al., 2007), como a elevada acidez e a presença de óxidos de 

alumínio e de ferro, que permitem que apenas parte do fósforo presente no sistema 

torne-se disponível às plantas (NOVAIS; SMYTH; BARROS, 1998; VITOUSEK et al., 

2010). Isso reflete nos valores de razão N/ P acima de 16 observados em mais de   

90 % dos gêneros amostrados, o que sugere a limitação por fósforo (GÜSEWELL, 

2004; TOWNSEND et al., 2007) nas três localidades. 

Além da limitação por fósforo, as baixas concentrações foliares de nitrogênio, 

juntamente com os valores negativos de δ15N para a maioria dos gêneros analisados 

(inclusive aqueles pertencentes à restinga úmida) indicam que o nitrogênio também 

desempenha papel importante na limitação da produtividade nas formações de 

restingas (AERTS; CHAPIN, 2000; TIESSEN; CHACON; CUEVAS, 1994; 

VITOUSEK; MATSON, 1988). 

Como em outros ambientes com deficiência nutricional (BUSTAMANTE et al., 

2004; MARDEGAN et al., 2009; MARTINELLI et al., 1999; VIANI et al., 2011), é 

essencial que o nitrogênio seja utilizado de modo eficiente, demandando processos 

e o uso de fontes que maximizem seus ganhos e minimizem suas perdas para o 

sistema (HERRERA et al., 1978; VITOUSEK, 1982; VITOUSEK; SANDFORD, 1986). 
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Tais artifícios, todavia, estão quase sempre atrelados a uma maior discriminação 

isotópica, resultando em menores valores de δ15N foliar. 

Por mais que os valores de δ15N foliar dos gêneros da restinga úmida ainda 

sejam baixos, esses foram superiores àqueles das restingas intermediária e, 

notadamente, seca. Esse enriquecimento sugere que o aumento na precipitação 

resulte não apenas em uma ciclagem menos eficiente do nitrogênio, havendo 

maiores perdas e resultando em um nitrogênio residual enriquecido em átomos de 

15N (HANDLEY et al., 1999; HOULTON; SIGMAN; HEDIN, 2006), mas ainda há a 

redução na contribuição de fontes nitrogenadas isotopicamente empobrecidas na 

nutrição dessas plantas como as fontes oriundas da simbiose com fungos 

micorrízicos (CRAINE et al., 2009; HOBBIE; HÖGBERG, 2012; VIANI et al., 2011).  

Mesmo em baixas concentrações, o aumento na alocação de nutrientes nas 

folhas das espécies da restinga úmida também esteve associado à redução no 

investimento em matéria seca (WRIGHT; WESTOBY, 2004), observando-se valores 

de MFA em torno de 40 e 30% inferiores aos das espécies da restinga seca e 

intermediária, respectivamente (WRIGHT; REICH; WESTOBY, 2001; WRIGHT et al., 

2004; WRIGHT; WESTOBY, 2004). Uma menor MFA normalmente confere uma 

menor longevidade foliar (CHAPIN; AUTUMN; PUGNAIRE, 1993; GRIME, 1977; 

TURNER, 1994), uma vez que a redução em compostos estruturais tende a uma 

maior susceptibilidade à ação de herbívoros (GRIME et al., 1996) e aos danos 

físicos (MAXIMOV, 1929; ROSADO; MATTOS, 2007; WRIGHT; CANNON, 2001). 

Contudo, sua redução ainda pode indicar um retorno mais rápido dos 

investimentos na aquisição de recursos (POORTER; DE JONG, 1999), devido à 

maior alocação de nitrogênio e de fósforo para as folhas. Essa alocação permite um 

maior investimento no aparato fotossintético (LAMBERS, CHAPIN, PONS, 2008), 

aumentando a capacidade fotossintética das plantas (LAMBERS et al., 2010; 

REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997; REICH; WRIGHT; LUSK, 2007; REICH et 

al., 1999; SCHULZE; BECK; MÜLLER-HOHENSTEIN, 2002; WRIGHT; WESTOBY, 

2002; WRIGHT et al., 2005). 

Como a MFA está diretamente com a capacidade fotossintética (REICH et al., 

2003), seus maiores valores observados nas restingas intermediária e, 

especialmente, seca sugerem que as espécies dessas áreas apresentam menores 

taxas fotossintéticas do que aquelas da restinga úmida.  
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A redução na capacidade fotossintética observada em plantas que se 

desenvolvem em condições ambientais mais limitantes (WRIGHT; WESTOBY, 2004) 

provavelmente se deve a alterações na espessura e, sobretudo, na densidade foliar, 

atributos constituintes da MFA (NIINEMETS, 2001; POORTER et al., 2009). As 

alterações estruturais como a redução nos espaços intercelulares, o aumento de 

fibras e o espessamento das paredes (HOFFMANN et al., 2005; LAMONT; GROOM; 

COWLING, 2002) reduzem a difusão do CO2 para o interior da folha e, com isso, a 

capacidade fotossintética das mesmas (NIINEMETS, 2001; ROSADO; MATTOS, 

2007). 

Sob tais condições ambientais, a menor difusão de CO2 para o interior das 

folhas ainda é decorrente de restrições na condutância estomática, visando reduzir 

as perdas de água durante o processo fotossintético (LARCHER, 2006; TAIZ; 

ZIEGER, 2009). Dessa forma, o fechamento dos estômatos resulta em uma redução 

na razão entre as concentrações de CO2 intracelulares e do ambiente (ci/ ca), 

implicando o aumento no δ13C foliar (FARQUHAR; O’LEARY; BERRY, 1982) e o uso 

mais eficiente da água (FARQUHAR; EHLERINGER; HUBICK, 1989; FILELLA; 

PEÑUELAS, 2003; O'LEARY, 1991).  

Os valores de δ13C foliares das três restingas estudadas seguem esta mesma 

tendência, com os gêneros da restinga úmida apresentando composições isotópicas 

foliares em torno de 4 e 6‰ mais negativas do que seus pares das restingas 

intermediária e seca, respectivamente. Conforme sugerido em outros estudos 

similares (LAMONT; GROOM; COWLING, 2002; OMETTO et al., 2006; SCHULZE et 

al., 1998; STEWART et al., 1995), parece que o aumento gradual na disponibilidade 

hídrica ao longo do gradiente favorece a abertura estomática, uma vez que mais 

água pode ser perdida durante o processo fotossintético. Com isso, a discriminação 

contra o 13C é aumentada, resultando nos menores valores de δ13C das plantas 

situadas nos extremos de maior umidade (FARQUHAR; EHLERINGER; HUBICK, 

1989; HEATON, 1999; OMETTO et al., 2006; RAMESH; BHATTACHARYA; 

GOPALAN, 1986; SCHULZE et al., 1996; 1998; STEWART et al., 1995). 

Adicionalmente, alguns autores apontam que, para ambientes sob condição 

de maior disponibilidade hídrica, a discriminação contra o 13C se relaciona de modo 

consistente tanto com o aumento da concentração de nitrogênio quanto com o 

crescimento na área específica da folha (inverso da MFA) (DOMINGUEZ et al., 

2012; FYLLAS et al., 2009; SCHULZE et al., 1998). Tais resultados sugerem que, 
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sob condições nutricionais e hídricas mais favoráveis, as plantas podem aprimorar 

seu investimento na fotossíntese, elevando suas taxas de fixação de carbono, 

mesmo que isso custe maiores perdas de água em função de maiores fluxos 

transpiracionais (DE MATTOS et al., 2004).  

 

 

Relações entre atributos 

 

A quantificação das relações de atributos foliares entre espécies e habitats 

pode fornecer informações acerca das dimensões de variação desses atributos entre 

elas, além do modo como estas relações são moldadas por características dos 

ambientes onde estas espécies vivem, tal como clima e solos (WRIGHT; GROOM; et 

al., 2004).  

Logo, o uso dos CFIs mostra-se uma ferramenta complementar à análise da 

relação de atributos entre espécies, permitindo que a significância de uma 

correlação seja confirmada, independente de qualquer pressuposto ligado à 

adaptação (ACKERLY, 2000; CUNNINGHAM; SUMMERHAYES; WESTOBY, 1999; 

FELSENSTEIN, 1985). Isso porque, enquanto a análise interespecífica avalia a 

associação de dois atributos em espécies não levando em consideração o grau de 

parentesco filogenético, a análise entre CFIs avalia, ao longo da história evolutiva, 

se a divergência em um atributo mostra-se relacionada com a divergência em outro 

atributo (WRIGHT; CANNON, 2001). 

Os resultados aqui apresentados confirmam os de outros estudos em que foi 

demonstrado que o uso dos valores médios das espécies ou dos CFIs nas relações 

entre atributos resultam em coeficientes similares (ACKERLY; DONOGHUE, 1998; 

ACKERLY, 1999; PRICE, 1997; RICKLEFS; STARCK, 1996). Essa concordância 

levou Price (1997) a questionar a real necessidade de se utilizar tal análise, já que, 

segundo o autor, seria necessário um efeito muito severo da ancestralidade comum 

para identificar alguma variação significativa entre grupos com similaridade 

ecológica. Por outro lado, Stone; Nee e Felsenstein (2011) argumentam que a 

concordância dos resultados é um padrão plausível, porque, neste tipo de análise, é 

considerado que a evolução dos caracteres deu-se de modo aleatório (Browniano), 

com taxas de mudança evolutiva por unidade de comprimento de braço de filogenia 
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constante, não sendo afetada pelo valor de outra característica ou espécie (DINIZ-

FILHO, 2000). 

As análises com CFIs ainda mostram-se interessantes pelo fato de que o uso 

de dados não filogeneticamente ajustados nas correlações podem inflar o erro do 

tipo I – quando a hipótese nula é rejeitada e, na realidade, não deveria ser 

(ACKERLY, 2000). O uso dos CFIs pode, inclusive, tornar mais robusta a correlação 

entre os atributos (GARLAND; BENNETT; REZENDE, 2005), conforme observado 

para as relações entre as concentrações de nitrogênio e de fósforo e destas com o 

δ15N, que se mostraram mais significativas com a utilização dos CFIs.  

Ackerly e Reich (1999) analisaram, sob uma perspectiva filogenética, as 

relações bivariadas de atributos foliares vinculadas ao uso de recursos (como a água 

e os nutrientes) oriundos de espécies proximamente relacionadas ou não, em uma 

série de biomas (REICH et al., 1999; WRIGHT et al., 2004). Assim como aqui 

observado, mesmo havendo algumas relações com coeficientes inferiores aos das 

relações em que se foram utilizados os dados não ajustados filogeneticamente, 

foram encontrados padrões similares entre as duas análises para a maioria das 

relações analisadas.  

Esse resultado, segundo os autores, contribui ainda mais para o padrão 

amplamente conhecido de convergência das relações entre certos atributos foliares, 

reforçando a questão de que, por mais que haja diferenças quantitativas entre 

grupos próximos, ocorre uma generalização nas relações entre os atributos, efeito 

da interdependência funcional entre eles e de compensações ecológicas frente às 

restrições impostas por fatores biofísicos e pela seleção natural (ACKERLY, 2000; 

REICH et al., 1999; WESTOBY; LEISHMAN; LORD, 1995; WRIGHT et al., 2004). 

Foram observadas consistentes associações entre as concentrações de 

nitrogênio e de fósforo, suas razões elementares e a MFA (NIINEMETS; KULL, 

1994; POORTER; DE JONG, 1999; WRIGHT; REICH; WESTOBY, 2001; WRIGHT; 

WESTOBY, 2002, 2004), reforçando-se os padrões bem descritos em relação ao 

espectro de economia foliar (REICH; WALTERS; ELLSWORTH, 1997; WRIGHT et 

al., 2004). No presente caso, as diferenças na disponibilidade de água e de 

nutrientes em cada restinga levaram os gêneros da restinga seca a ficarem 

distribuídos nas porções dos gráficos com menores concentrações nutricionais e 

maior MFA (WRIGHT et al., 2004), sugerindo que os gêneros dessa restinga 

apresentam uma estratégia mais conservativa em relação ao uso desses recursos.  
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As maiores concentrações de nitrogênio e de fósforo foliares mostraram-se 

diretamente associadas a maiores valores de δ15N foliar (CLARKSON et al., 2005; 

FELLER et al., 1999; FRY et al., 2000; MCKEE et al., 2002; NARDOTO, 2005; 

SCHULZE et al., 1998), independentemente de possíveis processos que afetem a 

composição isotópica foliar, tais como a origem e o tipo de fonte assimilada, assim 

como processos fisiológicos internos (CRAINE et al., 2009; EVANS, 2001; 

HÖGBERG, 1997; ROBINSON; HANDLEY; SCRIMGEOUR, 1998). Os resultados 

aqui apresentados sugerem que a redução na limitação da produtividade pelo 

nitrogênio e, especialmente, pelo fósforo, permite o aumento da assimilação de 

nitrogênio pelas plantas de restinga, levando a maiores perdas de sua forma 

isotópica mais leve presente nos solos e elevando, portanto, os valores de δ15N foliar 

(HOGBERG 1997; VITOUSEK, 1999). 

Um número limitado de estudos tem utilizado a associação entre os atributos 

funcionais relacionados à economia foliar e as composições isotópicas foliares de 

carbono (FYLLAS et al., 2009; LLOYD et al., 2009; MONCLUS et al., 2005; 

RAMÍREZ-VALIENTE et al., 2010) e, conjuntamente, de nitrogênio, para integrar as 

variações nas estratégias ecológicas das plantas frente às condições ambientais em 

que as mesmas se desenvolvem (DOMÍNGUEZ et al., 2012; DUARTE et al., 2005; 

HOFFMANN et al., 2005; MAJOR et al., 2007; ROSADO; MATTOS, 2010; 

SCARANO et al., 2001; SOBRADO, 2010). 

Em relação ao δ13C foliar, do mesmo modo como identificado neste trabalho, 

observa-se que um aumento no δ13C foliar está frequentemente associado ao 

aumento da MFA, reforçando a relação fisiológica entre a estrutura da folha e a EUA 

(DOMÍNGUEZ et al., 2012; FARQUHAR; EHLERINGER; HUBICK, 1989). Nesses 

casos, a discriminação contra o átomo de 13C é reflexo não apenas de uma menor 

condutância estomática, em função da maior resistência ao fluxo de água e CO2 

(FARQUHAR; O’LEARY; BERRY, 1982; LAMBERS; CHAPIN; PONS, 2008; 

LAMONT; GROOM; COWLING, 2002), mas ainda da redução na condutância 

interna, em função de alterações na estrutura das folhas – como o aumento da 

espessura do parênquima paliçádico e da densidade dos tecidos (HANBA; 

MIYAZAWA; TERASHIMA, 1999) – as quais são relacionadas a alterações na 

disponibilidade de água e de nutrientes (NIINEMETS, 2001; POORTER et al., 2009). 

Já em relação ao δ15N foliar, foi interessante verificar sua relação inversa e 

significativa com a MFA, permitindo considerar que, no caso dos gêneros e das 
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restingas estudadas, esta relação também pode ser inserida como boa descritora 

das estratégias acerca da aquisição e uso de nutrientes. Isso se deve ao fato de que 

plantas com estratégias mais conservadoras normalmente apresentam menor 

concentração foliar de nitrogênio e composição isotópica mais empobrecida, ao 

passo que o investimento em MFA é elevado.  

Contudo, como a interpretação do δ15N nem sempre é simples (EVANS, 

2001), a hipótese de que plantas que apresentam uma menor MFA e, 

presumidamente, uma estratégia de aquisição de recursos, teriam composição 

isotópica mais enriquecida nem sempre é confirmada. Domínguez et al. (2012), ao 

trabalhar com comunidades vegetais mediterrâneas, confirmaram a importância da 

MFA e do δ15N para compreender as diferentes estratégias de uso de recursos, mas, 

diferentemente do esperado, não encontraram relações significativas entre os 

mesmos. Já Austin e Vitousek (1998), ao trabalhar ao longo de um gradiente de 

precipitação no Havaí, observaram que o aumento da precipitação resultou na 

redução drástica da MFA e no aumento do δ15N das comunidades vegetais 

estudadas.  

Em contrapartida, Rosado e de Mattos (2010), ao analisar a variação de 

atributos funcionais em comunidades vegetais de uma das restingas aqui estudadas 

(intermediária), mesmo não encontrando relações significativas entre o δ15N foliar e 

a MFA, observaram que a espécie com maior investimento em matéria seca (Clusia 

hilariana) foi também a que apresentou o menor δ15N. Além disso, os autores acima 

verificaram que estes dois atributos, os quais se situam em posições opostas nos 

eixos de ordenação, foram os principais atributos relacionados à variação na 

composição e na dominância de espécies, sobrepondo-se a outros atributos 

amplamente utilizados na determinação do espectro de economia foliar, incluindo a 

própria MFA (WRIGHT et al., 2004). 

Seus resultados, em conjunto com o que aqui foi verificado, reforçam a 

necessidade de inclusão da determinação da composição isotópica foliar como um 

atributo robusto na diferenciação da habilidade das plantas em manter seu 

desempenho ecofisiológico, notadamente, daquelas que se desenvolvem em 

condições ambientais restritivas à produtividade vegetal.  
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3.3 Conclusões 

 

Confirmando as expectativas, o aumento na disponibilidade de água e 

nutrientes fez com que os gêneros da restinga úmida diferenciassem-se em relação 

às demais quanto ao uso destes recursos. 

Os resultados observados indicam que as plantas desta restinga apresentam 

uma estratégia menos conservadora para o uso dos nutrientes adquiridos, situando-

se em uma porção distinta no espectro de economia foliar em relação às plantas das 

restingas seca e intermediária, as quais apresentaram estratégias similares. Salvo a 

razão N/P, todos os demais atributos analisados mostraram-se relevantes na 

diferenciação entre as restingas estudadas, merecendo destaque a variação na MFA 

e nas composições isotópicas de carbono e nitrogênio, as quais permitiram a 

diferenciação, inclusive, entre as restingas mais similares nas características 

edáficas e climáticas, enfatizando a influência da restrição nas condições ambientais 

na estrutura foliar e produtividade de espécies de restinga. 

Apesar das diferenças observadas, verificou-se a generalização das 

correlações entre os atributos das espécies, além da manutenção das correlações 

ao se analisar os dados a partir de contrastes filogeneticamente independentes. Este 

padrão permitiu inferir que as relações entre os atributos não são influenciadas pelo 

grau de parentescos entre as espécies estudadas. Portanto, este estudo foi capaz 

de demonstrar a importância das condições ambientais na variação dos atributos 

analisados, refletindo no desempenho ecofisiológico das espécies nas restingas 

estudadas, e, provavelmente, também em outras fisionomias de restingas que se 

distribuem ao longo da ampla faixa latitudinal da costa brasileira. 
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Apêndice A – Lista de espécies amostradas nas restingas seca (APA de Massambaba, Arraial do 

Cabo, RJ), intermediária (PARNA da restinga de Jurubatiba, Macaé, RJ) e úmida 
(PESM – núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP) 

 
(continua) 

Família Espécie 
Restinga 

Seca Intermediária Úmida 

Anarcadiaceae Tapirira guianensis Aubl. x x x 

     

Annonaceae Guatteria gomeziana A. St.-Hil.   x 

     

Arecaceae Euterpe edulis Mart.   x 

     

Asteraceae Vernonia rufogrisea A. St.-Hil.  x  

     

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham.   x 

     

Burseraceae Protium icicariba (DC.) Marchand x x  

     

Celastraceae Maytenus obtusifolia Mart. x x  

 Maytenus littoralis Carvalho-Okano   x 

     

Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. x   

     

Clusiaceae Clusia fluminensis Planch. & Triana x   

 Clusia hilariana Schltdl. x x  

 
Garcinia gardneriana (Planch. & 

Triana) Zappi 
  x 

     

Erythroxylaceae Erythroxylum ovalifolium Peyr. x x  

     

Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.   x 
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Apêndice A – Lista de espécies amostradas nas restingas seca (APA de Massambaba, Arraial do 
Cabo, RJ), intermediária (PARNA da restinga de Jurubatiba, Macaé, RJ) e úmida 
(PESM – núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP) 

 
(continuação) 

Família Espécie 
Restinga 

Seca Intermediária Úmida 

Fabaceae Andira fraxinifolia Benth.   x 

 Andira legalis (Vell.) Toledo x x  

 Inga maritima Benth. x x  

 Inga subnuda Salzm. ex Benth.   x 

 
Senna australis (Vell.) H.S. Irwin & 

Barneby 
x   

 
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) H.S. Irwin & Barneby 
 x  

     

Lacistemaceae Lacistema pubescens Mart.   x 

     

Lauraceae Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez x x  

     

Malpighiaceae Byrsonima ligustrifolia A. Juss.   x 

 Byrsonima sericea DC. x x  

     

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl   x 

     

Myrsinaceae Myrsine parvifolia A. DC. x x  

 Myrsine umbellata Mart.   x 

     

Myrtaceae Eugenia rotundifolia Casar. x   

 Eugenia umbelliflora O. Berg  x x 

     

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz x x  
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Apêndice A – Lista de espécies amostradas nas restingas seca (APA de Massambaba, Arraial do 

Cabo, RJ), intermediária (PARNA da restinga de Jurubatiba, Macaé, RJ) e úmida 
(PESM – núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP) 

 
(conclusão) 

Família Espécie Restinga 

Seca Intermediária Úmida 

Ochnaceae Ouratea cuspidata Tiegh. x x  

     

Pentaphyllacaceae Ternstroemia brasiliensis Cambess.  x  

     

Polygonaceae Coccoloba declinata (Vell.) Mart.  x  

 Coccoloba glaziovii Lindau   x 

     

Rubiaceae 
Faramea cf latifolia (Cham. & Schltdl.) 

DC. 
  x 

     

Sapindaceae Cupania emarginata Cambess. x x  

     

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard x x  
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APÊNDICE B – Imagens das raízes finas de algumas das espécies botânicas amostradas na restinga 
úmida (PESM Serra do Mar – núcleo Picinguaba), sendo possível observar a presença de arbúsculos, 
vesículas e hifas de fungos micorrízicos arbusculares no interior do córtex. Onde: A – Andira 
fraxinifolia; B – Guatteria gomeziana; C – Maytenus littoralis; D – Eugenia umbelliflora; E – Euterpe 
edulis; F – Guarea macrophylla 
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APÊNDICE C – Valores das taxas de colonização por fungos micorrízicos arbusculares em raízes 

finas de algumas das espécies amostradas na restinga úmida (PESM – núcleo 
Picinguaba, Ubatuba, SP)  

 

Família Espécie 
Taxa de colonização 

(%) 

Anarcadiaceae Tapirira guianensis 40,4 

Annonaceae Guatteria gomeziana 22,5 

Arecaceae Euterpe edulis 41,0 

Bignoniaceae Jacaranda puberula 46,2 

Chrysobalanaceae Maytenus littoralis 11,1 

Clusiaceae Garcinia gardneriana 25,0 

Euphorbiaceae Pera glabrata 10,0 

Fabaceae Andira fraxinifolia 24,6 

Fabaceae Inga subnuda 54,9 

Lacistemaceae Lacistema pubescens 19,9 

Malpighiaceae Byrsonima ligustrifolia N. A. 

Meliaceae Guarea macrophylla 14,0 

Myrsinaceae Myrsine umbellata 52,0 

Myrtaceae Eugenia umbelliflora 29,8 

Nyctaginaceae Guapira opposita 0,5 

Polygonaceae Coccoloba glaziovii 54,5 

Rubiaceae Faramea cf latifolia 17,1 

* Análises realizadas no Laboratório de Microbiologia do Solo ESALQ/ USP, por meio do método de 
interseção em placa quadriculada (GIOVANETTI; MOSSE, 1980), após as raízes serem clarificadas 
e coradas conforme método proposto por Philips e Hayman (1970);  

* N. A.: não avaliada, uma vez que não foi possível a clarificação e coloração conforme método 
proposto por Philips e Hayman (1970). 
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ANEXO A – Balanço hídrico climatológico segundo método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), simplificado por Camargo (1962), para os anos em 

que as amostragens foram realizadas nas restingas estudadas 
(continua) 

Ano Mês 
T P ETP P-ETP 

NEG-AC 
ARM ALT ETR DEF EXC 

(°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Restinga Seca 

2010 

jan 26,2 57,6 125,9 -68,3 -315,4 58,0 -17,9 75,5 50,5 0,0 

fev 25,7 12,0 104,1 -92,1 -614,0 15,4 -8,5 20,5 83,6 0,0 

mar 26,0 186,2 121,3 64,9 -94,0 157,8 27,5 99,0 22,3 59,7 

abr 25,0 338,6 108,4 230,2 -64,2 174,7 9,1 96,3 12,1 233,2 

mai 23,5 86,6 100,2 -13,6 -185,8 101,8 6,2 80,4 19,8 0,0 

jun 21,2 58,2 76,5 -18,3 -111,9 138,5 -5,7 63,9 12,6 0,0 

jul 21,8 155,8 89,3 66,5 -106,7 151,5 8,0 67,7 21,5 80,0 

ago 21,2 16,2 85,0 -68,8 -222,2 86,8 -29,2 45,4 39,6 0,0 

set 21,8 29,4 88,3 -58,9 -416,2 36,6 -10,6 40,0 48,4 0,0 

out 22,4 108,6 96,0 12,6 -397,2 63,0 41,1 67,5 28,5 0,0 

nov 23,5 78,4 101,0 -22,6 -108,6 140,4 -12,1 90,5 10,5 0,0 

dez 25,9 100,0 127,9 -27,9 -149,1 125,4 4,3 95,7 32,2 0,0 

Anual 23,7 1.227,6 1.223,9 3,7 -2.785,2 1.250,0 12,3 842,4 381,5 372,9 

 
 

          

2011 

jan 25,3 5,0 74,4 -69,4 -189,9 43,5 -25,4 30,4 43,9 0,0 

fev 24,6 1,0 92,4 -91,4 -523,3 23,2 -11,8 12,8 79,6 0,0 

mar 24,6 145,0 102,2 42,8 -290,3 77,3 46,1 98,9 3,3 0,0 
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ANEXO A – Balanço hídrico climatológico segundo método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), simplificado por Camargo (1962), para os anos em 
que as amostragens foram realizadas nas restingas estudadas 

(continuação) 

Ano Mês 
T P ETP P-ETP 

NEG-AC 
ARM ALT ETR DEF EXC 

(°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 

abr 24,7 186,6 103,3 83,3 -36,8 195,9 23,9 95,6 7,7 67,0 

mai 22,4 139,0 85,3 53,7 0,0 225,0 0,0 85,3 0,0 53,7 

jun 21,3 43,8 76,2 -32,4 -52,0 181,4 -26,3 70,1 6,1 0,0 

jul 21,0 8,0 79,7 -71,7 -224,0 87,3 -30,0 38,0 41,8 0,0 

ago 21,2 47,6 84,4 -36,8 -317,3 56,5 -4,6 52,2 32,2 0,0 

set 20,8 7,8 77,6 -69,8 -515,3 23,4 -8,5 16,3 61,2 0,0 

out 21,3 137,4 84,1 53,3 -219,6 154,0 69,4 61,2 22,9 6,8 

nov 21,7 136,4 81,8 54,6 -16,3 210,3 0,0 80,2 1,7 56,2 

dez 22,6 152,0 89,1 62,9 -4,7 220,4 0,0 89,0 0,1 63,0 

Anual 22,5 1.009,6 1.030,7 -21,1 -2.389,5 1.498,3 32,8 730,1 300,6 246,7 

Restinga Intermediária 

2010 

jan 86,1 52,6 168,5 -115,9 -377,5 44,7 -31,1 83,7 84,8 0,0 

fev 86,6 180,4 152,5 27,9 -503,0 80,6 66,6 44,8 107,7 69,0 

mar 81,2 168,2 139,5 28,7 -69,8 172,0 -38,1 124,4 15,1 81,9 

abr 75,3 94,8 111,5 -16,7 -105,1 145,5 -1,1 95,9 15,6 0,0 

mai 69,7 57,2 95,7 -38,5 -248,9 74,9 -14,4 71,6 24,1 0,0 

jun 61,6 42,8 67,8 -25,0 -326,7 52,9 -6,1 48,9 19,0 0,0 
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ANEXO A – Balanço hídrico climatológico segundo método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), simplificado por Camargo (1962), para os anos em 

que as amostragens foram realizadas nas restingas estudadas 
(continuação) 

Ano Mês 
T P ETP P-ETP 

NEG-AC 
ARM ALT ETR DEF EXC 

(°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 

jul 66,1 112,0 90,8 21,2 -165,1 136,0 32,7 74,1 16,7 5,3 

ago 63,9 11,0 85,3 -74,3 -239,8 80,2 -30,2 41,2 44,1 0,0 

 

set 70,2 30,8 107,0 -76,2 -461,8 30,4 -11,4 42,2 64,8 0,0 

out 71,6 75,4 113,5 -38,1 -587,8 18,0 3,0 72,4 41,1 0,0 

nov 72,9 302,2 111,0 191,2 -69,6 175,8 58,7 110,7 0,3 132,8 

dez 80,5 124,4 144,5 -20,1 -104,0 149,6 1,8 122,6 22,0 0,0 

Anual 885,7 1.251,8 1.387,7 -135,9 -3.259,1 1.160,5 30,4 932,4 455,3 289,0 

 
 

          

2011 

jan 52,3 51,2 86,8 -35,6 -43,8 116,9 -28,2 76,2 10,6 3,1 

fev 78,8 16,4 113,7 -97,3 -348,9 50,2 -30,4 46,8 66,9 0,0 

mar 73,6 202,4 102,8 99,6 -21,8 206,1 63,6 100,0 2,9 38,9 

abr 73,0 92,4 99,9 -7,5 -39,4 193,1 -3,2 92,4 7,5 3,2 

mai 63,4 70,4 71,1 -0,7 -24,4 203,0 -1,7 68,7 2,4 3,4 

jun 69,0 22,0 95,6 -73,6 -126,2 139,2 -43,8 65,8 29,7 0,0 

jul 73,1 16,0 121,5 -105,5 -468,9 30,2 -19,9 35,9 85,6 0,0 

ago 65,0 51,6 87,7 -36,1 -476,2 27,8 0,5 51,1 36,7 0,0 

set 62,4 37,2 75,5 -38,3 -481,7 28,7 3,3 33,9 41,6 0,0 

out 67,4 137,8 95,8 42,0 -198,1 139,7 64,7 69,6 26,2 3,5 
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ANEXO A – Balanço hídrico climatológico segundo método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), simplificado por Camargo (1962), para os anos em 
que as amostragens foram realizadas nas restingas estudadas 

(continuação) 

Ano Mês 
T P ETP P-ETP 

NEG-AC 
ARM ALT ETR DEF EXC 

(°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 

nov 66,5 129,6 85,3 44,3 -24,4 203,4 0,0 82,6 2,7 47,0 

dez 72,0 125,4 105,7 19,7 -21,1 205,8 -15,2 104,0 1,8 36,6 

Anual 816,6 952,4 1.141,5 -189,1 -2.275,0 1.544,2 -10,2 826,9 314,6 135,7 

Restinga Úmida 

2010 

jan 80,0 449,2 129,9 319,3 225,0 0,0 0,0 129,9 0,0 319,3 

fev 81,9 313,0 122,8 190,2 225,0 0,0 0,0 122,8 0,0 190,2 

mar 74,8 190,6 108,6 82,0 222,9 -2,1 0,0 108,5 0,0 82,1 

abr 69,7 417,8 91,2 326,6 202,9 -26,2 0,0 87,1 4,1 330,7 

mai 64,7 78,6 81,9 -3,3 180,4 -53,6 -27,2 75,3 6,6 30,5 

jun 55,9 116,8 58,5 58,3 219,1 -6,1 27,2 58,5 0,0 31,0 

jul 58,5 260,6 71,0 189,6 207,3 -20,1 0,0 68,5 2,5 192,1 

ago 56,7 97,6 67,4 30,2 202,7 -26,4 -22,3 63,2 4,2 56,6 

set 59,7 166,6 73,2 93,4 225,0 0,0 22,3 73,2 0,0 71,2 

out 62,8 123,8 83,3 40,5 225,0 0,0 0,0 83,3 0,0 40,5 

nov 66,9 103,6 90,1 13,5 212,1 -13,5 -7,3 89,5 0,6 21,4 

dez 75,3 556,1 117,7 438,4 206,3 -21,6 -11,4 114,9 2,8 452,6 

Anual 806,9 2.874,3 1.095,5 1.778,8 2.553,8 -169,7 -18,7 1.074,7 20,8 1.818,3 
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ANEXO A – Balanço hídrico climatológico segundo método proposto por Thornthwaite e Mather (1955), simplificado por Camargo (1962), para os anos em 

que as amostragens foram realizadas nas restingas estudadas 
(conclusão) 

Ano Mês 
T P ETP P-ETP 

NEG-AC 
ARM ALT ETR DEF EXC 

(°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

2011 

 

jan 52,6 303,4 81,6 221,8 150,0 0,0 18,7 81,6 0,0 203,1 

fev 54,5 36,6 91,3 -54,7 76,5 -101,1 -38,8 75,4 15,8 0,0 

mar 72,6 696,5 99,5 597,0 225,0 0,0 38,8 99,5 0,0 558,1 

abr 70,8 448,0 92,2 355,8 211,9 -14,4 0,0 90,9 1,3 357,1 

mai 61,0 147,5 68,6 78,9 225,0 0,0 0,0 68,6 0,0 78,9 

jun 53,0 68,8 49,7 19,1 216,9 -8,6 0,0 49,2 0,5 19,6 

jul 55,1 81,0 59,6 21,4 208,1 -19,2 0,0 57,4 2,3 23,6 

ago 57,7 121,4 69,1 52,3 221,2 -3,9 0,0 69,0 0,1 52,4 

set 56,7 64,0 64,8 -0,8 209,1 -17,6 0,0 63,1 1,7 0,9 

out 65,8 202,6 95,4 107,2 209,3 -17,6 -15,7 93,5 1,9 124,8 

nov 63,2 184,6 80,3 104,3 191,6 -38,2 3,2 77,5 2,9 104,0 

dez 69,5 343,6 96,6 247,0 225,0 0,0 12,5 96,6 0,0 234,5 

Anual 732,3 2.698,0 948,6 1.749,3 2.369,5 -220,7 18,7 922,2 26,5 1.757,0 

Parâmetros estimados por meio de cálculos realizados em planilhas no ambiente EXCEL, propostas por Rolim; Sentelhas; Barbieri (1998). 
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ANEXO B – Concentrações de N, razão C/N e δ
15

N (valores médios ± erro-padrão) ao longo dos 
diferentes intervalos de profundidade dos solos amostrados nas restingas estudadas 

 
(continua) 

Intervalo 
n 

N 
C/N 

δ15N 

(cm) (g kg
-1
) (‰) 

Restinga seca 

0-5 5 
6,30 

(1,29) 

25,01 

(1,02) 

-2,2 

(1) 

5-10 5 
3,38 

(1,7) 

33,37 

(1,89) 

0,1 

(0,8) 

10-20 5 
2,68 

(1,2) 

31,82 

(0,87) 

-0,1 

(1) 

20-30 5 
2,43 

(0,56) 

31,50 

(0,94) 

-1,4 

(1,1) 

30-40 5 
2,68 

(0,46) 

32,93 

(1,37) 

0,7 

(0,8) 

40-50 5 
2,48 

(0,91) 

29,03 

(1,47) 

-0,6 

(0,8) 

Restinga Intermediária 

0-5 5 
15,13 

(7,6) 

36,4 

(3,03) 

1,9 

(0,7) 

5-10 5 
7,34 

(3,52) 

39,22 

(4,29) 

3,3 

(0,3) 

10-20 5 
5,40 

(2,97) 

39,00 

(2,46) 

3,2 

(0,6) 

20-30 5 
7,10 

(3,75) 

39,59 

(2,37) 

3,0 

(0,7) 

30-40 5 
6,28 

(3,51) 

41,62 

(2,53) 

3,3 

(0,6) 

40-50 5 
2,89 

(1,44) 

37,68 

(2,82) 

3,1 

(0,3) 
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ANEXO B – Concentrações de N, razão C/N e δ

15
N (valores médios ± erro-padrão) ao longo dos 

diferentes intervalos de profundidade dos solos amostrados nas restingas estudadas 
 

(conclusão) 

Intervalo 
n 

N 
C/N 

δ15N 

(cm) (g kg
-1
) (‰) 

  Restinga Úmida   

0-5 5 
18,23 

(1,92) 

17,88 

(1,33) 

2,5 

(0,2) 

5-10 5 
17,24 

(1,39) 

18,11 

(1,41) 

3,8 

(0,2) 

10-20 5 
11,32 

(0,79) 

18,31 

(1,02) 

5,1 

(0,3) 

20-30 5 
6,50 

(0,77) 

19,08 

(0,66) 

6,0 

(0,4) 

30-40 5 
4,01 

(0,36) 

21,51 

(2,02) 

5,1 

(0,6) 

40-50 5 
2,97 

(0,29) 

18,03 

(1,52) 

2,9 

(0,2) 
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ANEXO C – Valores médios (± erro-padrão) das formas inorgânicas disponíveis e taxas líquidas de 
mineralização e nitrificação do nitrogênio (valores médios ± erro-padrão) no intervalo 
superficial (0-10 cm) dos solos das restingas amostradas, nos dois períodos de 
amostragem realizados 

 

Restinga Período n 
N-NH4

+
 N-NO3

-
 Mineralização Nitrificação 

(μg g
-1

) (μg g
-1
 dia

-1
) 

Seca 

Chuvoso 20 
4,86 

(1,27) 

0,08 

(0,04) 

-0,02 

(0,10) 

0,09 

(0,03) 

Seco 17 
2,12 

(0,50) 

0,24 

(0,07) 

-0,02 

(0,01) 

0,01 

(0,01) 

       

Intermediária 

Chuvoso 20 
1,26 

(0,45) 

0,01 

(0,01) 

0,22 

(0,08) 

0,08 

(0,07) 

Seco 17 
2,41 

(0,81) 

0,16 

(0,05) 

-0,05 

(0,10) 

0,03 

(0,01) 

       

Úmida 

Chuvoso 20 
3,86 

(0,28) 

0,79 

(0,17) 

0,45 

(0,11) 

0,09 

(0,06) 

Seco 20 
1,89 

(0,27) 

0,81 

(0,17) 

0,06 

(0,07) 

0,1 

(0,06) 
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ANEXO D – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P, concentrações foliares de lignina, razão lignina/N, massa foliar por 

unidade de área (MFA) e δ
15

N foliar de cada espécie botânica amostrada nas restingas estudadas 
 

(continua) 

Família Gênero Espécie n 
N P 

C/N N/P 
Lignina 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Restinga seca 

Anacardiaceae Tapirira guianensis 10 
14,16 0,7 33,81 20,72 

305,49 21,56 
120,15 -3,8 

(0,53) (0,05) (1,59) (0,84) (3,77) (0,7) 

Burseraceae Protium icicariba 10 
17,92 0,91 26,64 19,95 

203,17 11,33 
120,28 -3,1 

(0,44) (0,04) (0,64) (0,63) (3,36) (0,4) 

Celastraceae Maytenus obtusifolia 10 
12,82 0,52 38,06 24,93 

287,37 22,42 
212,54 -3,7 

(0,59) (0,02) (1,77) (1,68) (4,28) (0,4) 

Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco 10 
9,05 0,38 49,73 24,54 

161,73 17,88 
185,82 -4,9 

(0,28) (0,02) (1,62) (1,24) (6,59) (0,6) 

Clusiaceae Clusia fluminensis 10 
7,83 0,47 56,99 18,08 

320,37 40,89 
366,15 -6,3 

(0,15) (0,04) (0,96) (1,91) (12,14) (0,3) 

Clusiaceae Clusia hilariana 10 
8,71 0,53 54,84 17,43 

351,47 40,33 
496,23 -5,6 

(0,33) (0,05) (2,00) (1,22) (49,31) (0,4) 

Erythroxylaceae Erythroxylum ovalifolium 9 
17,23 0,61 25,36 29,13 

149,32 8,66 
135,42 4,4 

(0,58) (0,05) (0,81) (1,61) (5,21) (0,3) 

Fabaceae Andira legalis 9 
19,54 0,74 25,76 26,59 

349,54 17,88 
216,33 1,1 

(0,47) (0,03) (0,80) (0,97) (24,83) (0,4) 



 168 

ANEXO D – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P, concentrações foliares de lignina, razão lignina/N, massa foliar por 
unidade de área (MFA) e δ

15
N foliar de cada espécie botânica amostrada nas restingas estudadas 

 
(continuação) 

Família Gênero Espécie n 
N P 

C/N N/P 
Lignina 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Fabaceae Inga maritima 9 
29,28 0,89 16,1 34,21 

310,73 10,61 
102,52 1,3 

(0,91) (0,06) (0,43) (2,26) (6,54) (0,4) 

Fabaceae Senna australis 10 
28,9 1,36 14,85 22,09 

101,50 3,51 
69,97 3,4 

(1,98) (0,15) (1,00) (1,30) (5,19) (0,8) 

Lauraceae Ocotea notata 10 
15,26 0,62 33,64 24,39 

259,10 16,97 
156,19 5,8 

(0,53) (0,01) (1,15) (0,58) (5,37) (0,4) 

Malpighiaceae Byrsonima sericea 10 
14,25 0,48 35,7 32,23 

258,98 18,17 
171,39 2,9 

(0,59) (0,04) (1,33) (3,97) (6,55) (0,5) 

Myrsinaceae Myrsine parvifolia 9 
11,75 0,58 41,68 21,43 

387,02 32,95 
173,5 4,8 

(0,46) (0,06) (1,74) (1,64) (11,63) (0,3) 

Myrtaceae Eugenia rotundifolia 10 
10,65 0,46 45,94 24,86 

315,93 29,66 
236 3,4 

(0,32) (0,04) (1,33) (2,25) (9,48) (0,9) 

Nyctaginaceae Guapira opposita 10 
34,34 1,44 13,22 30,18 

231,20 6,73 
121,02 1,2 

(1,32) (0,25) (0,61) (4,65) (5,09) (0,3) 

Ochnaceae Ouratea cuspidata 10 
16,4 0,49 30,16 34,05 

290,11 17,69 
160,6 1,5 

(0,73) (0,03) (1,42) (1,74) (8,58) (0,4) 

Sapindaceae Cupania emarginata 9 
14,62 0,77 35,01 19,16 

271,14 18,54 
210,45 4,3 

(0,67) (0,04) (1,90) (0,86) (22,44) (0,7) 
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ANEXO D – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P, concentrações foliares de lignina, razão lignina/N, massa foliar por 

unidade de área (MFA) e δ
15

N foliar de cada espécie botânica amostrada nas restingas estudadas 
 

(continuação) 

Família Gênero Espécie n 
N P 

C/N N/P 
Lignina 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Sapotaceae Manilkara subsericea 10 
14,57 0,58 34,73 25,14 

237,59 16,31 
163,71 2,1 

(0,47) (0,01) (1,32) (1,15) (8,5) (0,4) 

Restinga intermediária 

Anacardiaceae Tapirira guianensis 10 
12,15 0,64 39,27 19,15 

303,78 25,01 
150,1 -3,2 

(0,35) (0,02) (1,14) (1,17) (16,99) (0,1) 

Asteraceae Vernonia rufogrisea 10 
16,9 0,8 26,54 21,69 

155,44 9,20 
232,96 -1,8 

(1,13) (0,06) (1,67) (1,59) (51,45) (0,2) 

Burseraceae Protium icicariba 10 
15,26 0,96 31,37 16,98 

211,53 13,86 
120,31 -3,8 

(0,36) (0,08) (0,60) (1,59) (4,34) (0,3) 

Celastraceae Maytenus obtusifolia 9 
9,17 0,59 52,74 18,34 

321,48 35,05 
226,18 -1,9 

(0,37) (0,08) (1,85) (3,01) (9,9) (0,2) 

Clusiaceae Clusia hilariana 9 
8,28 0,69 55,71 14,22 

402,03 48,55 
448,23 -3,6 

(0,26) (0,11) (1,60) (2,16) (76,08) (0,3) 

Erythroxylaceae Erythroxylum ovalifolium 10 
18,03 0,79 25,28 24,45 

167,93 9,31 
107,61 -2,1 

(1,10) (0,08) (1,46) (2,23) (10,24) (0,3) 

Fabaceae Andira legalis 10 
21,01 0,83 24,33 27,39 

359,29 17,10 
188,69 -1,5 

(0,35) (0,08) (0,46) (2,59) (5,46) (0,1) 
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ANEXO D – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P, concentrações foliares de lignina, razão lignina/N, massa foliar por 
unidade de área (MFA) e δ

15
N foliar de cada espécie botânica amostrada nas restingas estudadas 

 
(continuação) 

Família Gênero Espécie n 
N P 

C/N N/P 
Lignina 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Fabaceae Inga maritima 10 
28,62 1,01 17,13 29,08 

427,89 14,95 
113,14 -1,2 

(0,55) (0,05) (0,39) (1,69) (4,38) (0,1) 

Fabaceae Senna pendula 10 
25,39 0,99 16,91 31,25 

103,37 4,07 
68,22 -4,1 

(2,03) (0,10) (1,43) (6,84) (3,78) (0,3) 

Lauraceae Ocotea notata 10 
14,62 0,71 35,1 22,92 

196,63 13,45 
136,9 -2,4 

(0,36) (0,08) (0,86) (2,41) (3,47) (0,2) 

Malpighiaceae Byrsonima sericea 9 
12,75 0,64 39,47 31,48 

311,67 24,44 
166,87 -0,5 

(0,38) (0,12) (1,20) (11,51) (12,48) (0,3) 

Myrsinaceae Myrsine parvifolia 10 
9,7 0,66 51,12 15,72 

327,73 33,80 
144,08 -2,3 

(0,56) (0,07) (2,31) (1,49) (17,36) (0,3) 

Myrtaceae Eugenia umbelliflora 11 
9,73 0,59 50,41 16,85 

363,76 37,39 
223,67 -1,9 

(0,19) (0,02) (1,14) (0,78) (7,26) (0,2) 

Nyctaginaceae Guapira opposita 12 
22,78 1,07 19,91 28,09 

242,57 10,65 
110,46 -0,2 

(1,19) (0,15) (1,49) (5,59) (11,52) (0,3) 

Ochnaceae Ouratea cuspidata 10 
13,18 0,57 37,21 24,22 

324,06 24,58 
229,54 0,2 

(0,51) (0,04) (1,28) (1,95) (36,27) (0,3) 
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ANEXO D – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P, concentrações foliares de lignina, razão lignina/N, massa foliar por 

unidade de área (MFA) e δ
15

N foliar de cada espécie botânica amostrada nas restingas estudadas 
 

(continuação) 

Família Gênero Espécie n 
N P 

C/N N/P 
Lignina 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Pentaphylacaceae Ternstroemia brasiliensis 10 
10,82 0,51 47,12 21,69 

180,48 16,68 
167,22 -1,3 

(0,35) (0,03) (1,72) (1,19) (5,26) (0,2) 

Polygonaceae Coccoloba declinata 10 
26,65 1,42 17,15 24,81 

503,66 18,90 
98,24 -0,2 

(0,79) (0,18) (0,55) (5,63) (10,42) (0,3) 

Sapindaceae Cupania emarginata 7 
13,53 0,8 38,83 17,93 

273,43 20,22 
184,17 -3,0 

(0,36) (0,07) (0,99) (2,04) (11,43) (0,3) 

Sapotaceae Manilkara subsericea 10 
13,28 0,66 37,33 20,77 

203,65 15,34 
169,16 -0,1 

(0,37) (0,04) (1,10) (1,46) (9,04) (0,3) 

Restinga úmida 

Anacardiaceae Tapirira guianensis 2 
16,11 1,1 30,26 15,88 

344,08 21,36 
80,74 -1,5 

(1,86) (0,25) (3,42) (5,26) (21,95) (0,2) 

Annonaceae Guatteria gomeziana 10 

22,52 0,87 21 27,06 

216,07 9,59 

99,25 0,1 

(0,99) (0,07) (1,16) (2,04) (10,70) (0,1) 

Arecaceae Euterpe edulis 10 
19,57 1,01 23,49 20,18 

261,38 13,35 
85,99 -1,1 

(0,85) (0,08) (0,95) (1,16) (6,71) (0,4) 

Bignoniaceae Jacaranda puberula 9 
26,07 0,99 19,61 27,52 

160,37 6,15 
50,55 -0,7 

(1,83) (0,08) (1,20) (2,79) (7,56) (0,2) 
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ANEXO D – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P, concentrações foliares de lignina, razão lignina/N, massa foliar por 
unidade de área (MFA) e δ

15
N foliar de cada espécie botânica amostrada nas restingas estudadas 

 
(continuação) 

Família Gênero Espécie n 
N P 

C/N N/P 
Lignina 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Celastraceae Maytenus littoralis 8 
19,83 0,78 24,32 25,52 

299,45 15,10 
78,23 0,2 

(0,70) (0,03) (0,98) (1,12) (3,35) (0,3) 

Clusiaceae Garcinia gardneriana 11 
16,33 0,78 30,39 22,66 

300,37 18,40 
146,48 2 

(0,38) (0,08) (0,91) (1,97) (19,32) (0,3) 

Euphorbiaceae Pera glabrata 9 
20,99 0,81 23,98 26,37 

454,44 21,65 
103,58 -0,4 

(1,24) (0,03) (1,50) (2,35) (10,88) (0,3) 

Fabaceae Andira fraxinifolia 10 
29,59 1,06 16,94 31,34 

364,80 12,33 
59,45 -0,1 

(1,33) (0,09) (0,87) (4,58) (7,75) (0,4) 

Fabaceae Inga subnuda 7 
35,15 1,11 13,51 34,12 

326,05 9,28 
94,3 0,7 

(1,4) (0,14) (0,64) (3,98) (14,61) (0,1) 

Lacistemataceae Lacistema pubescens 8 
22,18 0,73 21,22 32,05 

327,69 14,78 
87,74 0,4 

(0,67) (0,05) (0,62) (3,17) (8,29) (0,1) 

Malpighiaceae Byrsonima ligustrifolia 3 
20,13 0,65 23,64 30,79 

372,35 18,50 
75 1,2 

(1,3) (0,05) (1,37) (0,87) (14,13) (0,4) 

Meliaceae Guarea macrophylla 11 
24,01 1,13 20,04 26,67 

286,41 11,93 
73,88 0,1 

(1,44) (0,13) (0,96) (5,28) (8,28) (0,2) 

Myrsinaceae Myrsine umbellata 8 
13,73 0,73 37,26 20,1 

439,47 32,01 
204,83 1,5 

(0,89) (0,09) (2,62) (2,04) (46,11) (0,5) 
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ANEXO D – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P, concentrações foliares de lignina, razão lignina/N, massa foliar por 

unidade de área (MFA) e δ
15

N foliar de cada espécie botânica amostrada nas restingas estudadas 
(conclusão) 

Família Gênero Espécie n 
N P 

C/N N/P 
Lignina 

Lignina/N 
MFA δ15N 

(g kg
-1
) (g kg

-1
) (g m

-2
) (‰) 

Myrtaceae Eugenia umbelliflora 6 
14,52 0,77 34,89 20,68 

449,09 30,92 
124,84 0,8 

(1,27) (0,1) (2,82) (3,25) (14,71) (0,3) 

Nyctaginaceae Guapira opposita 9 
27,76 0,84 21,06 34,03 

236,89 8,53 
110,08 0,1 

(3,87) (0,07) (4,49) (5,06) (25,81) (0,4) 

Polygonaceae Coccoloba glaziovii 4 
32,94 1,13 14,86 30,57 

193,03 5,86 
50,46 1,9 

(5,49) (0,23) (3,4) (4,75) (8,91) (0,7) 

Rubiaceae Faramea cf latifolia 13 
18,39 0,84 22,18 22,71 

173,58 9,44 
212,59 0,7 

(0,39) (0,05) (0,48) (1,07) (37,16) (0,1) 

* Valores médios ± erro padrão (em parênteses); salvo as concentrações foliares de lignina e razões lignina/N, cuja determinação foi realizada por meio da 
análise de apenas uma amostra composta contendo material foliar de todos os indivíduos amostrados por espécie. 
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ANEXO E – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P foliares, massa 
foliar por unidade de área (MFA) e abundância natural dos isótopos estáveis de carbono 
(δ

13
C) e nitrogênio (δ

15
N) dos gêneros em comum a pelo menos duas das restingas 

estudadas 
 

(continua) 

Gênero Restinga n 
N P 

C/N N/P 
MFA δ13C δ15N 

(g kg
-1
) (g m

-2
) (‰) 

Andira 

Seca 9 
19,54 

(0,47) 

0,74 

(0,03) 

25,76 

(0,80) 

26,59 

(0,97) 

216,33 

(24,83) 

-27,6 

(0,3) 

-1,1 

(0,4) 

Intermediária 10 
21,01 

(0,35) 

0,83 

(0,08) 

24,33 

(0,46) 

27,39 

(2,59) 

188,69 

(5,46) 

-26,7 

(0,3) 

-1,6 

(0,1) 

Úmida 10 
29,59 

(1,33) 

1,06 

(0,09) 

16,94 

(0,87) 

31,34 

(4,58) 

59,45 

(7,75) 

-32,0 

(0,3) 

-0,2 

(0,4) 

          

Byrsonima 

Seca 10 
14,25 

(0,59) 

0,48 

(0,04) 

35,70 

(1,33) 

32,23 

(3,97) 

171,39 

(6,55) 

-28,5 

(0,3) 

-2,9 

(0,5) 

Intermediária 9 
12,75 

(0,38) 

0,64 

(0,12) 

39,47 

(1,20) 

31,48 

(11,51) 

166,87 

(12,48) 

-29,4 

(0,2) 

-0,5 

(0,3) 

Úmida 3 
20,13 

(1,30) 

0,65 

(0,05) 

23,64 

(1,37) 

30,79 

(0,87) 

75,00 

(14,13) 

-33,8 

(0,6) 

1,2 

(0,4) 

          

Clusia 

Seca 10 
7,83 

(0,15) 

0,47 

(0,04) 

56,99 

(0,96) 

18,08 

(1,91) 

366,15 

(12,14) 

-16,2 

(0,1) 

-6,3 

(0,3) 

Seca 10 
8,71 

(0,33) 

0,53 

(0,05) 

54,84 

(2,00) 

17,43 

(1,22) 

496,23 

(49,31) 

-15,6 

(0,2) 

-5,6 

(0,4) 

Intermediária 9 
8,28 

(0,26) 

0,69 

(0,11) 

55,71 

(1,60) 

14,22 

(2,16) 

448,23 

(76,08) 

-16,8 

(0,2) 

-3,6 

(0,3) 

          

Cupania 

Seca 9 
14,62 

(0,67) 

0,77 

(0,04) 

35,01 

(1,90) 

19,16 

(0,86) 

210,45 

(22,44) 

-28,2 

(0,2) 

-4,3 

(0,7) 

Intermediária 7 
13,53 

(0,36) 

0,80 

(0,07) 

38,83 

(0,99) 

17,93 

(2,04) 

184,17 

(11,43) 

-28,8 

(0,2) 

-3,1 

(0,4) 

          

Erythroxylum 

Seca 9 
17,23 

(0,58) 

0,61 

(0,05) 

25,36 

(0,81) 

29,13 

(1,61) 

135,42 

(5,21) 

-27,4 

(0,3) 

-4,4 

(0,3) 

Intermediária 10 
18,03 

(1,10) 

0,79 

(0,08) 

25,28 

(1,46) 

24,45 

(2,23) 

107,61 

(10,24) 

-28,0 

(0,4) 

-2,1 

(0,3) 
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ANEXO E – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P foliares, massa 

foliar por unidade de área (MFA) e abundância natural dos isótopos estáveis de carbono 
(δ

13
C) e nitrogênio (δ

15
N) dos gêneros em comum a pelo menos duas das restingas 

estudadas 
 

(continuação) 

Gênero Restinga n 
N P 

C/N N/P 
MFA δ13C δ15N 

(g kg
-1
) (g m

-2
) (‰) 

Eugenia 

Seca 10 
10,65 

(0,32) 

0,46 

(0,04) 

45,94 

(1,33) 

24,86 

(2,25) 

236,00 

(9,48) 

-28,9 

(0,2) 

-3,4 

(0,9) 

Intermediária 11 
9,73 

(0,19) 

0,59 

(0,02) 

50,41 

(1,14) 

16,85 

(0,78) 

223,67 

(7,26) 

-29,4 

(0,2) 

-2,0 

(0,2) 

Úmida 6 
14,52 

(1,27) 

0,77 

(0,10) 

34,89 

(2,82) 

20,68 

(3,25) 

124,84 

(14,71) 

-33,1 

(0,5) 

-0,9 

(0,4) 

          

Guapira 

Seca 10 
34,34 

(1,32) 

1,44 

(0,25) 

13,22 

(0,61) 

30,18 

(4,65) 

121,02 

(5,09) 

-27,9 

(0,3) 

-1,2 

(0,3) 

Intermediária 12 
22,78 

(1,19) 

1,07 

(0,15) 

19,91 

(1,49) 

28,09 

(5,59) 

110,46 

(11,52) 

-28,5 

(0,2) 

-0,3 

(0,3) 

Úmida 9 
27,76 

(3,87) 

0,84 

(0,07) 

21,06 

(4,49) 

34,03 

(5,06) 

110,08 

(25,81) 

-32,8 

(0,3) 

0,1 

(0,4) 

          

Inga 

Seca 9 
29,28 

(0,91) 

0,89 

(0,06) 

16,10 

(0,43) 

34,21 

(2,26) 

102,52 

(6,54) 

-28,8 

(0,4) 

-1,3 

(0,4) 

Intermediária 10 
28,62 

(0,55) 

1,01 

(0,05) 

17,13 

(0,39) 

29,08 

(1,69) 

113,14 

(4,38) 

-29,9 

(0,3) 

-1,2 

(0,1) 

Úmida 7 
35,15 

(1,40) 

1,11 

(0,14) 

13,51 

(0,64) 

34,12 

(3,98) 

94,30 

(14,61) 

-32,7 

(0,3) 

-0,8 

(0,1) 

          

Manilkara 

Seca 10 
14,57 

(0,47) 

0,58 

(0,01) 

34,73 

(1,32) 

25,14 

(1,15) 

163,71 

(8,50) 

-27,1 

(0,2) 

-2,1 

(0,4) 

Intermediária 10 
13,28 

(0,37) 

0,66 

(0,04) 

37,33 

(1,10) 

20,77 

(1,46) 

169,16 

(9,04) 

-27,7 

(0,3) 

-0,1 

(0,3) 

          

 Maytenus 

Seca 10 
12,82 

(0,59) 

0,52 

(0,02) 

38,06 

(1,77) 

24,93 

(1,68) 

212,54 

(4,28) 

-28,0 

(0,3) 

-3,7 

(0,4) 

Intermediária 9 
9,17 

(0,37) 

0,59 

(0,08) 

52,74 

(1,85) 

18,34 

(3,01) 

226,18 

(9,90) 

-28,8 

(0,4) 

-1,9 

(0,2) 

Úmida 8 
19,83 

(0,70) 

0,78 

(0,03) 

24,32 

(0,98) 

25,52 

(1,12) 

78,23 

(3,35) 

-33,2 

(0,3) 

0,2 

(0,3) 
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ANEXO E – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P foliares, massa 
foliar por unidade de área (MFA) e abundância natural dos isótopos estáveis de carbono 
(δ

13
C) e nitrogênio (δ

15
N) dos gêneros em comum a pelo menos duas das restingas 

estudadas 
 

(continuação) 

Gênero Restinga n 
N P 

C/N N/P 
MFA δ13C δ15N 

(g kg
-1
) (g m

-2
) (‰) 

Myrsine 

Seca 9 
11,75 

(0,46) 

0,58 

(0,06) 

41,68 

(1,74) 

21,43 

(1,64) 

173,50 

(11,63) 

-29,0 

(0,3) 

-4,8 

(0,3) 

Intermediária 10 
9,70 

(0,56) 

0,66 

(0,07) 

51,12 

(2,31) 

15,72 

(1,49) 

144,08 

(17,36) 

-30,4 

(0,4) 

-2,4 

(0,3) 

Úmida 8 
13,73 

(0,89) 

0,73 

(0,09) 

37,26 

(2,62) 

20,10 

(2,04) 

204,83 

(46,11) 

-33,0 

(0,4) 

-1,6 

(0,6) 

          

Ocotea 

Seca 10 
15,26 

(0,53) 

0,62 

(0,01) 

33,64 

(1,15) 

24,39 

(0,58) 

156,19 

(5,37) 

-29,3 

(0,2) 

-5,8 

(0,4) 

Intermediária 10 
14,62 

(0,36) 

0,71 

(0,08) 

35,10 

(0,86) 

22,92 

(2,41) 

136,90 

(3,47) 

-30,2 

(0,2) 

-2,4 

(0,2) 

          

Ouratea 

Seca 10 
16,40 

(0,73) 

0,49 

(0,03) 

30,16 

(1,42) 

34,05 

(1,74) 

160,60 

(8,58) 

-28,8 

(0,5) 

-1,5 

(0,4) 

Intermediária 10 
13,18 

(0,51) 

0,57 

(0,04) 

37,21 

(1,28) 

24,22 

(1,95) 

229,54 

(36,27) 

-29,1 

(0,3) 

0,3 

(0,3) 

          

Protium 

Seca 10 
17,92 

(0,44) 

0,91 

(0,04) 

26,64 

(0,64) 

19,95 

(0,63) 

120,28 

(3,36) 

-28,7 

(0,1) 

-3,1 

(0,4) 

Intermediária 10 
15,26 

(0,36) 

0,96 

(0,08) 

31,37 

(0,60) 

16,98 

(1,59) 

120,31 

(4,34) 

-29,6 

(0,2) 

-3,8 

(0,3) 

          

Senna 

Seca 10 
28,90 

(1,98) 

1,36 

(0,15) 

14,85 

(1,00) 

22,09 

(1,30) 

69,97 

(5,19) 

-28,1 

(0,4) 

-3,4 

(0,8) 

Intermediária 10 
25,39 

(2,03) 

0,99 

(0,10) 

16,91 

(1,43) 

31,25 

(6,84) 

68,22 

(3,78) 

-28,5 

(0,4) 

-4,1 

(0,4) 
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ANEXO E – Concentrações foliares de nitrogênio (N) e fósforo (P), razões C/N e N/P foliares, massa 

foliar por unidade de área (MFA) e abundância natural dos isótopos estáveis de carbono 
(δ

13
C) e nitrogênio (δ

15
N) dos gêneros em comum a pelo menos duas das restingas 

estudadas 
 

(conclusão) 

Gênero Restinga n 
N P 

C/N N/P 
MFA δ13C δ15N 

(g kg
-1
) (g m

-2
) (‰) 

Tapirira 

Seca 10 
14,16 

(0,53) 

0,70 

(0,05) 

33,81 

(1,59) 

20,72 

(0,84) 

120,15 

(3,77) 

-28,8 

(0,1) 

-3,8 

(0,7) 

Intermediária 10 
12,15 

(0,35) 

0,64 

(0,02) 

39,27 

(1,14) 

19,15 

(1,17) 

150,10 

(16,99) 

-29,0 

(0,3) 

-3,3 

(0,1) 

Úmida 2 16,11 1,10 30,26 15,88 80,74 -30,9 -1,6 

* Valores médios ± erro padrão (em parênteses). 
 

 




