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Plasticidade fenotípica de Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) em 
resposta à luz 
 

RESUMO 
A plasticidade fenotípica representa a capacidade de um determinado genótipo produzir 
diferentes fenótipos em resposta ao ambiente. Plantas exibem respostas plásticas a uma 
variedade de condições ambientais, tanto bióticas como abióticas, a que estão expostas. A luz 
é um fator decisivo para as plantas, determinando em grande parte sua capacidade de 
ocorrência no ambiente. A plasticidade fenotípica em resposta a luz é a muito conhecida, e os 
estudos realizados vem progredindo nos últimos anos. Embora esses progressos tenham 
ocorrido, existem ainda muitas lacunas a serem preenchidas nesse fascinante campo de 
pesquisas que mesmo antigo, continua a intrigar cientistas ao redor do mundo. Diante disso, o 
objetivo desse trabalho foi estudar, mediante observação e experimentação, aspectos 
relacionados à manifestação da plasticidade em eofilos, a interferência das técnicas de coleta 
em nomofilos, a equivalência da plasticidade individual e populacional, assim como a 
manifestação da plasticidade ao longo do tempo em características em nível modular e de 
indivíduo utilizando Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) como modelo. E. hiemalis é 
uma espécie encontrada na zona ripária pertencente à planície de inundação do alto rio Paraná 
em diferentes ambientes luminosos, o que sugere a existência de algum grau de plasticidade 
fenotípica em resposta à luz. Para realização desse estudo foram conduzidos experimentos de 
simulação de diferentes condições luminosas com sombrites, no qual foi realizada a análise 
anatômica de eofilos, estudos anatômicos de nomofilos coletados em campo e a avaliação 
ecofisiológica das plantas. Os resultados obtidos indicam que E. hiemalis apresenta grande 
plasticidade fenotípica, sendo esta manifestada em eofilos e diferente para as técnicas de 
coleta de nomofilos. Indícios de variação entre a plasticidade populacional e individual 
também foram encontrados, bem como, diferenças para a manifestação da plasticidade ao 
longo do tempo entre características individuais e modulares. Dessa forma, mesmo sendo um 
campo de estudo antigo a realização de estudos nesse sentido ainda tem muito a contribuir 
com seu avanço. Portanto, encoraja-se a realização de pesquisas futuras que desenvolvam as 
ideias aqui expostas e ofereçam novas percepções sobre a plasticidade fenotípica em resposta 
à luz. 

 
Palavras-chave: Ecologia vegetal. Aclimatação. Experimento. Zona ripária. Planície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Phenotypic plasticity of Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) in response 
to light 
 

ABSTRACT 
The phenotypic plasticity is the ability of a given genotype produce different phenotypes in 
response to the environment. Plants develop plastic responses to a variety of environmental 
conditions, both biotic and abiotic, that they are exposed to. Light is a decisive factor for 
plants, determining largely its survival capacity in the environment. Phenotypic plasticity in 
response to light is well known, and studies in this area has progressed in recent years. 
Although this, many gaps remaining to be filled in this fascinating research field, that even 
old, still motivates scientists around the world. Thus, the aim of this work is study, through 
observation and experimentation, related aspects of plasticity manifestation in eophylls, 
collection techniques interference in adult leaves, equivalence of individual and population 
plasticity, as well the manifestation of plasticity over time in modular and individual 
characteristics using Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) as a model. E. hiemalis is a 
specie found in different light environments into the riparian zone belonging to the upper 
Paraná river floodplain, which suggests the existence of some degree of phenotypic plasticity 
in response to light. For study proceeding, simulation experiments were conducted in different 
light conditions with shade cloth, where was held the anatomical analysis eophylls, 
anatomical studies of adult leaves field collected and plants ecophysiological evaluation. The 
results show that E. hiemalis presents great phenotypic plasticity, which is manifested in 
eophylls as well showed different manifestation for adult leaves collection techniques. 
Evidence of difference between populational and individual phenotypic plasticity were also 
found, as well plasticity may differentially manifests between individuals and modular 
features over time. Therefore, even being an old field of study, carry out studies in this 
direction still have a lot to offer to its development. Thus, future researches that develop the 
ideas here shown and offer new insights into the phenotypic plasticity in response to light is 
encouraged. 
 
Keywords: Plant ecology. Acclimation. Experiment. Riparian zone. Plain. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

A seleção natural é a força motora que conduz à evolução, permitindo apenas aos 

mais aptos à permanência no ambiente. As espécies permanecem ou não no ambiente de 

acordo com as características fenotípicas que possuem (Sultan 2007); assim, essas 

características influenciam padrões de distribuição, interação e a abundância das populações 

(Givnish 1988). No entanto, o fenótipo de uma espécie não se relaciona apenas com as áreas 

evolutivas e ecológicas, mas também econômicas, considerando que o conhecimento dessas 

características fenotípicas contribui para o desenvolvimento da silvicultura (Richardson et al. 

2001; Hufford & Mazer 2003), predição do potencial de invasão (Agrawal 2001) e de 

vulnerabilidade das espécies em meio às recorrentes modificações do ambiente (Sultan 2007). 

A sobrevivência dos organismos, especialmente nos estágios iniciais de 

desenvolvimento, depende de respostas eficazes ao ambiente em que estão expostos (Sultan 

2004; Fenner & Thompson 2005). A plasticidade fenotípica, definida como a capacidade de 

um mesmo genótipo produzir diferentes fenótipos em resposta às condições do ambiente 

(Agrawal 2001), pode ser importante para a sobrevivência em ambientes heterogêneos, 

contribuindo, assim, para o aumento da amplitude de nicho dos organismos que a possuem 

(Lusk et al. 2008). 

Plantas exibem respostas plásticas a uma variedade de condições ambientais, tanto 

bióticas como abióticas, a que estão expostas (Gurevitch 2006). Entre as condições abióticas, 

a luz é um fator decisivo para as plantas, determinando em grande parte sua capacidade de 

ocorrência no ambiente (Valladares et al. 2003). A plasticidade fenotípica em resposta a luz é 

a muito conhecida, e os estudos realizados vêm progredindo nas áreas fisiológicas, botânicas, 

ecológicas, evolutivas, econômicas, entre outras (Matesanz et al. 2010). Embora esses 

progressos tenham ocorrido, existem ainda muitas lacunas a serem preenchidas nesse 

fascinante campo de pesquisas que, mesmo antigo, continua a intrigar cientistas ao redor do 



11 

 

mundo. 

A zona ripária pertencente à planície de inundação do alto rio Paraná apresenta alta 

heterogeneidade florística, compreendendo áreas de vegetação herbáceo-arbustiva com 

predomínio de gramíneas e locais com vegetação florestal, resultando em ambientes com 

intensidade luminosa variada. Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) é uma espécie 

encontrada tanto em áreas abertas a pleno sol como em ambientes de sub-bosque altamente 

sombreados (Romagnolo & Souza 2006), o que sugere a existência de algum grau de 

plasticidade fenotípica em resposta a luz. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi estudar, mediante observação e 

experimentação, aspectos relacionados à manifestação da plasticidade em eofilos, a 

interferência das técnicas de coleta em nomofilos, a equivalência da plasticidade individual e 

populacional e a manifestação da plasticidade ao longo do tempo em características em nível 

modular e de indivíduo, utilizando E. hiemalis como modelo. Para melhor compreensão 

desses objetivos, e para atender aos requisitos do programa de Pós-graduação em Ecologia de 

Ambientes Aquáticos Continentais, essa dissertação foi dividida em quatro artigos 

apresentados a seguir. 
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2 A plasticidade fenotípica se manifesta em eofilos de Eugenia hiemalis Cambess. 

(Myrtaceae) submetidos a diferentes condições de luz? 

RESUMO 

As respostas das folhas à luz são muito conhecidas na biologia vegetal, principalmente quanto 

aos aspectos estruturais. Embora existam diversas informações sobre folhas adultas, a 

avaliação dessas respostas plásticas nas primeiras folhas desenvolvidas (eofilos) constitui uma 

lacuna no conhecimento da variação foliar em reposta à luz. Para testar a hipótese de que a 

plasticidade fenotípica se manifesta em eofilos, Eugenia hiemalis, espécie típica de matas 

ripárias brasileiras, foi selecionada para estudo. Foram coletadas sementes para obtenção das 

plântulas, sendo essas cultivadas sob quatro tratamentos: 100%, 50%, 30% e 0,3% de luz 

solar. Nos eofilos expandidos foram avaliados 40 parâmetros morfoanatômicos, incluindo 

forma, tamanho, anatomia e venação do limbo, assim como tamanho e anatomia do pecíolo. 

Os eofilos em 0,3% de luz apresentaram maior tamanho do limbo e pecíolo quando 

comparados aos eofilos a pleno sol, que possuem maior espessura foliar, parênquima 

paliçádico, densidade estomática, quantidade de xilema e desenvolvimento vascular. Valores 

intermediários foram encontrados entre 50% e 30% de luz. A variação morfoanatômica 

encontrada em eofilos de E. hiemalis mostra a rápida manifestação da plasticidade nesse 

órgão, bem como a vantagem adaptativa que essas características devem conferir à planta 

considerando sua relação com a condição de luz dos ambientes. 

 

Palavras-chave: estrutura foliar, aclimatação, heterogeneidade, zona ripária, plântula. 
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2 Phenotypic plasticity is manifested in Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) eophylls 

developed under different light conditions? 

 

ABSTRACT 

The leaves light responses are well known in plant biology, especially regarding the structural 

aspects. Although there are numerous reports concerning adult leaves, the evaluation of these 

plastic responses in the first developed leaves (eophylls) is a gap in the knowledge of leaf 

response to light. To test the hypothesis that the phenotypic plasticity is manifested in 

eophylls, Eugenia hiemalis, typical species of brazilian riparian forests, was selected for 

study. Seeds were collected to obtain the seedlings, and those grown under four light 

treatments: 100%, 50%, 30% and 0,3% of sun light. In the expanded eophylls 40 

morphological and anatomical parameters was evaluated, including shape, size, anatomy and 

limbo veins, as well petiole size and anatomy. The eophylls exposed to 0,3% light had higher 

size of leaf blade and petiole compared to eophylls grown in open sun, which have higher leaf 

thickness, palisade parenchyma, stomatal density, xylem amount and vascular development.  

Intermediate values were found in 50% and 30% of light. The morphological and anatomical 

variation found in eophylls from E. hiemalis shows quickly plasticity manifestion in this 

organ, as well the adaptive advantage that these characteristics should give to plant 

considering its relation to light environment conditions. 

 

Keywords: leaf structure, acclimation, heterogeneity, riparian zone, seedling. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

A germinação da semente e o desenvolvimento da plântula compreendem um 

delicado processo de percepção e interpretação de sinais endógenos e do ambiente recebidos 

ininterruptamente (Arnim & Deng 1996), para os quais as plantas respondem de diversas 

formas (Sultan 2004; Fenner & Thompson 2005). Essa capacidade de resposta é permitida 

pela plasticidade fenotípica, na qual um organismo com determinado genótipo expressa 

diferentes fenótipos em resposta ao seu ambiente (Agrawal 2001; Lusk et al. 2008; Gianoli & 

Valladares 2012). 

Dentre a miríade de sinais recebidos pelas plantas, a luz assume um papel 

determinante, influenciando diversas características sob o aspecto arquitetônico, morfológico, 

anatômico e fisiológico (Arnim & Deng 1996; Smith 2000), que refletem decisivamente em 

sua capacidade de sobrevivência no ambiente (Oguchi et al. 2003).  

A folha é o órgão mais plástico da planta (Dickson 2000), participando diretamente 

da captação e utilização da luz, função esta que exige grande capacidade de aclimatação para 

viabilizar o incremento do ganho de carbono em diferentes ambientes. As respostas das folhas 

ao ambiente luminoso são muito conhecidas na biologia vegetal, principalmente quanto aos 

aspectos estruturais, campo no qual vem ocorrendo progressos há várias décadas (Farnsworth 

& Ellison 1996; Klich 2000; Richardson et al. 2000; Richardson et al. 2001; Gratani 2014). 

No entanto, embora existam diversas informações sobre folhas adultas (nomofilos), o teste da 

ocorrência dessas respostas plásticas já nas primeiras folhas expandidas (eofilos) constitui 

uma lacuna no conhecimento da variação anatômica foliar em resposta à luz.  

Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) é uma espécie nativa comum nas margens 

dos rios (Budke et al. 2007) e encontrada na planície de inundação do alto rio Paraná. Devido 

à ampla distribuição desta espécie nesse ambiente, e a sua capacidade de ocorrência em 

remanescentes florestais sombreados e em áreas a pleno sol (Romagnolo & Souza 2006), 
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torna-se um interessante modelo experimental, já que estas características sugerem alguma 

forma de aclimatação a esses locais com distintas condições de luz onde ocorre.  

Diante disso, foram avaliadas as respostas plásticas em 40 características 

morfoanatômicas de eofilos de E. hiemalis desenvolvidos sob um gradiente de condições 

luminosas recriadas experimentalmente (100%, 50%, 30%, e 0,3% da luz solar total), tendo 

como hipóteses: (1) A plasticidade fenotípica se manifestará nos eofilos em resposta à 

intensidade luminosa; (2) Essa manifestação ocorrerá diferencialmente entre as características 

avaliadas. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo encontra-se na planície de inundação do alto rio Paraná, nos 

limites aproximados 22º 40’ a 22º 55’S e 53º 10’ a 53º 40’W (Romagnolo & Souza 2006). 

Os ecótonos riparianos são habitats frágeis, expostos a diversos distúrbios advindos tanto de 

ambientes terrestres, como aquáticos, sendo a realização de estudos nessas áreas de grande 

importância para sua preservação (Souza et al. 2004). A vegetação desta região abrange áreas 

de cerrado, de floresta estacional semidecidual (aluvial e submontana), de várzeas (Campos 

& Souza 1997), e de extensas pastagens (Romagnolo & Souza 2006), o que resulta em alta 

heterogeneidade florística (Souza et al. 1997). 

 

Coleta de material botânico 

Foram coletados 200 frutos de E. hiemalis, espécie ocorrente na zona ripária da 

planície de inundação do alto rio Paraná em agosto de 2013, nas proximidades do município 

de Porto Rico, Paraná, Brasil. Os frutos foram coletados de um único indivíduo e 

armazenados em sacos plásticos recobertos por jornais e colocados sob refrigeração para 
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melhor conservação, sendo posteriormente levados ao Laboratório de Fisiologia Vegetal da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde foram despolpados. 

Experimento de gradiente luminoso 

O gradiente luminoso foi estabelecido em quatro condições: 100%, 50%, 30% e 

0,3% de incidência de luz solar. Estas condições foram alcançadas em um ambiente a pleno 

sol e em estruturas de 2m2 cobertas com diferentes malhas tipo sombrite, para fornecer 50% e 

30% de luz solar, respectivamente (Valladares et al. 2002). Para alcançar 0,3% de luz solar, 

porcentagem para a qual não foram encontradas telas comerciais específicas, foram utilizadas 

três camadas de aluminet 90% na parte superior (teto da estrutura) e duas camadas nas laterais 

da estrutura. Optou-se por aluminet em relação ao sombrite devido ao superaquecimento 

interno que esse elevado nível de sombreamento poderia gerar, considerando que o aluminet 

possui propriedades termorrefletoras que mitigam esse fator. A temperatura do ar não diferiu 

significativamente entre as condições 

Foram realizadas medições de luz com um luxímetro, sendo padronizadas da mesma 

forma para todas as condições, efetuadas durante três dias nos horários de 10h, 12h e 16h, e 

tomados três valores em intervalos de 30 segundos a altura de 70 cm do nível do solo.  

As plântulas foram irrigadas manualmente duas vezes por dia até o alcance da 

capacidade de campo do solo.  

Parâmetros morfológicos avaliados 

Para avaliação dos parâmetros morfológicos as 200 sementes obtidas das coletas 

foram distribuídas em bandejas para germinação. Bandejas identificadas, contendo substrato 

areia e substrato comercial Provaso na proporção 2:1 foram distribuídas nas diferentes 

condições de luz. Após a expansão dos eofilos foram escolhidas de forma aleatória, mediante 

sorteio do número da célula da bandeja, 20 plântulas de cada condição, totalizando 60 

plântulas. Foram mensurados: comprimento e largura do limbo e comprimento do pecíolo.  
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Descrição morfológica das plântulas e avaliação morfoanatômica de eofilos 

A descrição morfológica e a avaliação morfoanatômica foram realizadas em 

plântulas provenientes de sementes germinadas em laboratório. Para tal, as sementes obtidas 

das coletas, lavadas e desinfetadas com solução de hipoclorito de sódio comercial 50% 

durante cinco minutos, foram colocadas em placas de Petri, contendo duas folhas de papel 

Germitest, umedecidas com água destilada. As placas de Petri foram colocadas em câmara 

BOD com temperatura de 25°C e fotoperíodo controlado. Sementes germinadas foram 

retiradas aleatoriamente das placas de Petri, 20 sementes ao total. Estas foram transferidas 

para recipientes plásticos (copos descartáveis com furos), identificados, contendo o mesmo 

substrato descrito anteriormente (areia e substrato comercial Provaso na proporção 2:1) em 

diferentes níveis de luminosidade, onde se desenvolveram até a completa expansão dos 

eofilos. 

Três plântulas de cada condição, 12 plântulas no total, foram escolhidas de forma 

aleatória, mediante sorteio do número do recipiente plástico, sendo assim levadas para sala de 

ilustração botânica da Universidade Estadual de Maringá, onde foram descritas 

morfologicamente de acordo com Rizzini (1977), Garwood (1995) e Souza et al. (2009). 

A avaliação morfoanatômica foi feita em seis eofilos (primeiras folhas) de três 

plântulas advindas dos diferentes níveis de luminosidade (100%, 50%, 30% e 0,3% da luz 

solar total). Metade dos eofilos coletados foi destinada à análise anatômica e o restante para o 

processo de diafanização foliar.  

Preparo de material botânico - O material botânico coletado, após a retirada do ar dos tecidos 

em bomba de vácuo, foi fixado em glutaraldeído (Johansen 1940; Kraus & Arduin 1997), e 

armazenado em álcool 70% (Johansen 1940). 
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Confecção de lâminas - O estudo anatômico foi feito em seções executadas em plano 

transversal, obtidas em micrótomo de rotação. As seções foram feitas na região mediana do 

limbo, entre a nervura central e a margem da folha, e na região mediana do pecíolo.  

As lâminas permanentes foram confeccionadas com as peças botânicas fixadas, já 

submetidas à desidratação em série alcoólica etílica, incluídas em historresina Leica ®, 

conforme orientações especificadas no produto, e secionadas em micrótomo de rotação. As 

seções assim obtidas foram coradas com azul de toluidina (O’Brien et al. 1964) e fechadas 

com Entellan ®.  

Parâmetros analisados do limbo - Nos eofilos, a espessura total, a espessura da 

cutícula/camada cuticular, epiderme de ambas as faces, os parênquimas paliçádico/esponjoso 

e a razão parênquima paliçádico/esponjoso (µm) foram mensurados. Para a obtenção destas 

medidas foram mensurados 15 cortes transversais por indivíduo, três indivíduos de cada 

tratamento, no terço médio das folhas, utilizando-se do programa Image-Pro Plus no qual são 

utilizadas as imagens previamente fotografadas com as escalas específicas para cada caso.  

Todas as medidas realizadas foram expressas em valores médios. 

Parâmetros analisados do pecíolo - Os pecíolos tiveram determinada a área do xilema e o 

diâmetro dos elementos traqueais do xilema. Para a obtenção destas medidas foram 

mensurados 15 cortes transversais por indivíduo, três indivíduos de cada tratamento, na região 

mediana do pecíolo, utilizando-se do programa Image-Pro Plus, no qual são utilizadas as 

imagens previamente fotografadas com as escalas específicas para cada caso. Foi mensurado 

o diâmetro de três elementos traqueais para cada corte. Todas as medidas realizadas foram 

expressas em valores médios. 

Dissociação da epiderme - A epiderme de ambas as faces dos eofilos das plântulas também 

foi analisada mediante a retirada de amostras de aproximadamente 1 cm2 entre a nervura 
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principal e a margem, na porção mediana da folha, sendo essas amostras colocadas em 

solução aquosa contendo álcool etílico a 70%, até serem processadas em laboratório. A 

dissociação da epiderme foliar foi realizada colocando cada amostra coletada em um frasco 

contendo solução 1:1 de ácido acético glacial e peróxido de hidrogênio (modificado de 

Franklin 1945). O frasco foi mantido em estufa à temperatura de 60oC durante noventa e seis 

horas, tempo necessário para a total dissociação da epiderme. Após este processo, a epiderme 

dissociada foi lavada em água destilada, colocada em lâmina, corada com safranina a 1% e 

fechada em gelatina. 

Parâmetros analisados da epiderme dissociada - Foram analisados os seguintes parâmetros 

da epiderme: comprimento das células-guarda dos estômatos e densidade estomática. O 

número de medidas do tamanho dos estômatos foi tomado de todos os estômatos para cada 

campo amostrado, utilizando 15 campos por folha na lente objetiva de 40x. O mesmo 

aumento e número de campos foram utilizados para análise da densidade estomática. As 

medidas e contagens foram feitas com o programa Image-Pro Plus, no qual são utilizadas as 

imagens previamente fotografadas com as escalas específicas para cada caso. Posteriormente 

foi calculado o IAE (Índice de Área Estomática), multiplicando-se a média do comprimento 

estomático (em mm) pela densidade estomática (Ashton & Berlyn 1994). 

Diafanização foliar - Para o estudo do padrão de venação ou nervação (Hickey 1979), os 

eofilos foram diafanizados mediante técnica de Foster (1950), utilizando-se da clarificação em 

hidróxido de sódio a 5%, coloração em safranina a 1% e montagem em Entellan ®. 

Ilustração - A ilustração da nervação foi feita mediante desenhos elaborados com o auxílio de 

fotomicrografias. Estas foram obtidas por captura de imagem por câmera digital acoplada ao 

microscópio estereoscópico Leica ®. As escalas referentes às ilustrações foram obtidas com 

lâmina micrométrica nas mesmas condições ópticas utilizadas para cada caso. 
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Parâmetros analisados na folha diafanizada - Foram analisados os seguintes parâmetros: tipo 

de venação, tamanho da nervura primária, (%) da largura da veia/largura da folha, curso da 

nervura primária, ângulo de divergência das nervuras secundárias, espessura relativa das 

nervuras secundárias, curso das nervuras secundárias, padrão das nervuras terciárias, 

resolução das nervuras de maior ordem, última venação marginal, veios, desenvolvimento das 

aréolas, organização das aréolas e forma das aréolas (Hickey 1979). 

Análise dos dados  

As análises foram realizadas sempre com intuito de comparação dos resultados 

obtidos nas avaliações quantitativas das características morfológicas e anatômicas avaliadas 

entre as folhas coletadas de indivíduos dos diferentes grupos experimentais utilizando-se 

análise de variância (ANOVA unifatorial). Foram considerados significativos os atributos 

analisados que obtiveram p<0,05. Também foram empregados testes de comparação múltipla 

(Tukey).  Para realização da ANOVA foram testados os pressupostos de independência (no 

delineamento experimental), de normalidade, com um teste de Shapiro-Wilk, e 

homocedasticidade utilizando o teste de Levene. 

Estas análises foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico Statistica versão 

7.  

 

2.3 RESULTADOS 

A plântula, de ambos os tratamentos, é criptocotiledonar e hipogeia, com raiz axial 

apresentando nessa fase ramificações secundárias curtas. O hipocótilo é muito reduzido e os 

cotilédones são de reserva. O epicótilo é bem desenvolvido, verde, com contorno circular 

(Fig. 1A-D). 

O epicótilo apresenta tricomas curtos, mais pronunciados na porção apical, e escamas 

(catafilos) já senescentes. O número de catafilos foi menor em 100% de luz e sucessivamente 
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maior em 30%, 50% e 0,3% de luz (Tabela 1), sendo encontrados catafilos com limbo mais 

desenvolvido na condição de 0,3% de luz solar total (Fig. D). 

Os eofilos, de ambos os tratamentos, são opostos, peciolados, apresentando pecíolos 

relativamente curtos e limbo de margem íntegra (Figs. 1E-H). O tamanho do limbo e pecíolo 

foi sucessivamente maior com o aumento do sombreamento (Figs. 1E-H, Figs. 4A-B, Fig. 

6A). A forma do limbo também foi variável nos eofilos verificados (Tabela 1), assim como a 

coloração, mais clara em 100% de luz (Fig. 1E). O ângulo de abertura dos eofilos em relação 

ao eixo caulinar foi sucessivamente maior com o aumento do sombreamento chegando a um 

valor próximo a 180º na condição de 0,3% de luz (Tabela 1). 

Os eofilos são dorsiventrais, cuja espessura varia em resposta à luz, tendendo a 

diminuir com o sombreamento (Figs. 2A-D, Fig. 4C). O mesofilo é constituído por um estrato 

de parênquima paliçádico, que apresentou maior espessura e células tipicamente alongadas 

em eofilos de pleno sol (Fig. 2A, Fig. 4D). Estas células tornam-se gradativamente menores e 

mais largas nos tratamentos de maior sombreamento (Figs. 2B-C), culminando no tratamento 

de 0,3% de luminosidade em células sob forma de funil, ou seja, mais largas na extremidade 

contígua à epiderme e mais estreitas na extremidade oposta (Fig. 2D). Nos eofilos de pleno 

sol foram observadas regiões com dois estratos de parênquima paliçádico (Tabela 1). 

O parênquima esponjoso apresenta pouca variação no número de estratos celulares, 

sendo constituído por seis a oito estratos de células em ambos os eofilos (Figs. 2A-D, Tabela 

1). Porém, com o aumento do sombreamento, o número e a área dos espaços intercelulares 

desse tecido tornam-se maiores (Figs. 4E-F), assim como sua espessura (Fig. 4G). Em 

oposição, a razão parênquima paliçádico/parênquima esponjoso diminuiu em condições 

sombreadas (Fig. 4H). Idioblastos com drusas são comuns no parênquima esponjoso. Em 

ambos os eofilos, tanto no parênquima paliçádico como no esponjoso, ocorrem glândulas 

localizadas junto à epiderme (Figs. 2E-G). 
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A epiderme é unisseriada em ambas as faces, glabra, com células em geral de 

contorno retangular em seção transversal, e revestida por cutícula e camada cuticular 

relativamente espessa (Fig. 2). A espessura das epidermes de ambas as faces são variáveis, 

não apresentando tendência em relação à condição de luz dos eofilos (Figs. 4I-J). A espessura 

da camada cuticular, muito reduzida nos eofilos de pleno sol, aumentou gradativamente com o 

sombreamento (Figs. 4K-L), o que é ainda mais visível para a cutícula da face adaxial (Fig. 

4K).  

A epiderme em vista frontal revela cutícula estriada e estômatos apenas na face 

abaxial (folha hipostomática). Os estômatos são anomocíticos e anisocíticos (Figs. 3A-D), 

sendo que a densidade estomática (Fig. 4M) e o índice de área estomática (Fig. 4N) 

apresentaram relação positiva com o aumento da luminosidade. A respeito do tamanho das 

células-guarda, apesar de ser variável, não foi constatada relação significativa com a 

quantidade de luz recebida pelos eofilos (Fig. 4O). As células da epiderme apresentaram 

paredes anticlinais sinuosas, sendo essa sinuosidade nitidamente mais pronunciada com o 

aumento do sombreamento (Fig. 3D). Células epidérmicas, em número de duas (mais 

frequente) a quatro, integram o epitélio das glândulas que ocorrem nos eofilos. Na parede 

destas células ocorre invaginação parietal espessada que pode ser unilateral ou bilateral, ou 

esta parede sofre espessamento lenticular (Fig. 3E). Foi observada a diferenciação de 

glândulas sob os estômatos em ambos os eofilos (Fig. 3F). 

Os pecíolos apresentam epiderme unisseriada com cutícula e camada cuticular de 

espessura variável, exibindo flanges principalmente na face adaxial (Fig. 5). Foram 

observados tricomas simples unicelulares longos em pequena quantidade nos pecíolos de 

ambas as condições de luz. O córtex é parenquimático, com células de parede relativamente 

finas e de tamanhos diferentes. Nele ocorrem drusas e cavidades secretoras junto à epiderme. 

O feixe vascular é reniforme, com floema em ambas as faces xilemáticas (Figs. 5A-D). Este 
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feixe possui crescimento secundário, com número reduzido de fibras localizadas apenas na 

periferia do floema da face abaxial. Houve variação estrutural significativa no pecíolo em 

resposta à luz (Fig. 6). Isso porque, o xilema constituinte do feixe vascular aumentou em área 

e decresceu no diâmetro dos vasos que o compõe com do aumento da luminosidade (Figs. 6B-

C). O arco formado pelos tecidos vasculares foi ligeiramente mais aberto conforme o aumento 

do sombreamento (Tabela 1).  

O tipo de venação dos eofilos é pinado broquidódromo (Fig. 7, Tabela 1). O tamanho 

da nervura principal foi maior em eofilos de pleno sol sendo seu curso menos sinuoso em 

relação às demais. Os ângulos de divergência de nervuras secundárias variaram de moderado 

a amplo. A espessura relativa das nervuras secundárias foi moderada nos eofilos a 100% (Fig. 

7A) e mais finas em relação a estes nos eofilos de 50% (Fig. 7B), 30% (Fig. 7C) e 0,3% de 

luz (Fig. 7D). O curso dessa nervura é curvo. O padrão de nervuras terciárias pode ser 

reticulado randômico e percorrente, sendo o último pouco encontrado em eofilos a 0,3% de 

luz. Para ambos os eofilos a ordem das nervuras foi facilmente diferenciada e foi observada a 

presença de venação marginal fimbrial. As nervuras variaram de ramificadas, uma a duas 

vezes, a simples linear e curva. Eofilos de pleno sol apresentam maior número de nervuras 

ramificadas, que decrescem com o aumento do sombreamento, sendo ausentes nos eofilos a 

0,3% de luz, que exibem nervuras simples predominantemente lineares (Fig. 7D). As aréolas 

variam de imperfeitas a incompletas, com forma quadrangular a irregular, que se dispõe de 

forma aleatória. Nos eofilos a pleno sol, a densidade de aréolas foi mais elevada, sendo a 

maioria imperfeita e quadrangular. Nos demais tratamentos as aréolas são irregulares (Tabela 

1).  
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2.4 DISCUSSÃO  

Com base nos caracteres morfológicos dos cotilédones, em que eles podem ser 

expostos (fanerocotiledonar) ou não (criptocotiledonar), sua posição na plântula (epigeia ou 

hipogeia) e sua natureza (foliáceos, haustoriais ou de reserva), a plântula de E. hiemalis, 

conforme Garwood (1995), é classificada como CHR (Criptocotiledonar Hipogeal de 

Reserva). 

Catafilos podem ocorrer no epicótilo de plântulas de espécies de várias famílias e 

podem variar em formato e tamanho (Souza et al. 2009). No caso da espécie estudada, os 

catafilos podem ter variado em tamanho por influência da luminosidade. O aumento do 

número de catafilos obsevados, correspondente à diminuição da quantidade de luz, deve ser 

uma consequência do aumento do epicótilo. A presença de catafilos com limbo mais 

desenvolvido, registrada na condição de 0,3% de luz, relaciona-se à necessidade de maior 

captura de luz pela plântula exposta a essa condição limitante. 

A variação no tamanho e forma do limbo dos eofilos de E. hiemalis constituiu uma 

resposta à condição de luz, levando em conta que folhas maiores e mais arredondadas como 

observado em condições sombreadas captam mais luz em relação a folhas alongadas e 

menores que são características de ambientes a pleno sol (Gates 1980). Ainda, a coloração 

mais clara dos eofilos na condição de 100% de luz decorre, provavelmente, da menor 

quantidade de clorofila característica dessas folhas, considerando que folhas sombreadas 

frequentemente possuem maior concentração de clorofila por unidade de área para 

incrementar sua captura de luz (Beck 1938; Smith et al. 1997; Brand 1997).  

Quanto à desigualdade no ângulo de inserção dos eofilos em relação ao eixo caulinar, 

representa um mecanismo de proteção na condição de 100% de luz, onde o excesso de energia 

luminosa tem um impacto negativo sobre o desempenho fotossintético (Smith et al. 1997) e a 

inclinação desses eofilos tende a evitar essa exposição excessiva. Já, na condição de 0,3%, 
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constitui uma estratégia para maximização na captação da mesma, uma vez que a orientação 

horizontal, ou seja, perpendicular à luz, permite um melhor aproveitamento desse recurso 

escasso (Klich 2000). 

A tendência observada em relação à diminuição da espessura foliar com o aumento 

do sombreamento é decorrente do balanço entre ganho de parênquima paliçádico em 

condições de alta irradiância e o aumento de parênquima esponjoso em condições de baixa 

irradiância, o que acaba por tornar a variação de espessura menos pronunciada nessas folhas. 

A estrutura do parênquima paliçádico pode ter forte caráter adaptativo considerando 

sua função fotossintética e seu maior desenvolvimento em ambientes onde a energia luminosa 

necessária à fotossíntese é abundante. Parênquima paliçádico mais espesso, plurisseriado, com 

células de maior tamanho, que são características de folhas de sol (Vogelmann & Martin 

1993), propicia capacidade fotossintética superior, devido à maior quantidade de células 

fotossintetizantes por unidade de área foliar (Bazzaz 1996). Além disso, o alongamento das 

células paliçádicas, que foi verificado em eofilos de E. hiemalis desenvolvidos em 100% de 

luz, representa uma estratégia interessante, facilitando a penetração da luz colimada no 

mesofilo (Vogelmann & Martin 1993), o que constitui uma importante função óptica destas 

células (Vogelmann 1989). Por outro lado, em ambientes sombreados este tecido é pouco 

desenvolvido (Vogelmann & Martin 1993), porque, provavelmente, o aumento de parênquima 

paliçádico poderia ser ineficiente em ambientes sombreados, nos quais a luz é atenuada já nos 

primeiros micrômetros da folha. 

Eofilos de E. hiemalis mostraram aumento do número e da área dos espaços 

intercelulares do parênquima esponjoso, quando expostos ao sombreamento, diminuindo a 

razão entre este parênquima e o parênquima paliçádico. É possível que este caractere 

desenvolvido pelos eofilos submetidos ao sombreamento seja uma estratégia de sobrevivência 

de E. hiemalis ao ambiente de pouca luz. Aliás, como o parênquima esponjoso é constituído 
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por células irregulares e espaçadas, que propiciam maior reflexão e refração da luz, 

redirecionando e espalhando os raios luminosos dentro do mesofilo, este pode aumentar o 

aproveitamento da luz disponível (Paiva et al. 2003). 

A variabilidade na espessura das epidermes pode indicar que a relação desse tecido 

com a condição de luz não apresenta uma tendência clara. Isso porque, alguns autores 

argumentam que o aumento progressivo das epidermes com o sombreamento pode favorecer a 

absorção luminosa (DeLucia  et al. 1996), especialmente quando suas células apresentam 

formato convexo (Vogelmann  et al. 1996). Outros autores, no entanto, não encontraram 

evidências para o suporte dessa afirmação (Brodersen & Vogelmann 2007). Ainda, a maior 

espessura desse tecido pode ser favorável em ambientes ensolarados, com elevada influência 

do vento, onde contribuem com o aumento da resistência mecânica da folha (Klich 2000), 

com a manutenção dos níveis ótimos de temperatura foliar (Dickson 2000) e para a redução 

dos efeitos negativos da radiação ultravioleta (Gordon et al. 1998).  

Em relação à espessura da camada cuticular, seu aumento com o sombreamento pode 

decorrer mais das condições de cultivo do que por seu desenvolvimento natural.  Como este 

componente relaciona-se principalmente com a redução da perda de água (Gutschick, 1999) e 

as plantas foram irrigadas frequentemente, investimentos nesse sentido não seriam lucrativos. 

Ainda, seu aumento com o aumento do sombreamento, deve decorrer da influência de fatores 

mecânicos, uma vez que o vento (Hadley e Smith, 1989; Shepherd e Griffiths, 2006), assim 

como a chuva (Baker e Hunt, 1986), podem causar erosão da camada cuticular. Portanto, em 

consequência da diminuição dos espaços da malha utilizada para fornecer o sombreamento, a 

ação desses fatores foi progressivamente menor nessas condições. Isso explica o maior 

tamanho das cutículas dos eofilos em 0,3% de luz, onde a malha quase não apresenta espaços. 

O aumento da densidade estomática e índice de área estomática, encontrado para 

eofilos de E. hiemalis com o aumento da luminosidade, é característico dessas condições (Lee  
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et al. 1997). Isso porque, uma maior quantidade de luz implica em uma maior taxa de trocas 

gasosas para permitir aumento da capacidade fotossintética. Além disso, a maior densidade 

estomática proporciona um benefício de redução da temperatura foliar em folhas de sol que, 

frequentemente, apresentam elevada transpiração (Dickson 2000). Em respeito a não variação 

do tamanho das células guarda nos eofilos de E. hiemalis, também pode indicar a dissociação 

do fator irradiância com a umidade, uma vez que as plântulas se desenvolveram sob irrigação. 

Ao contrário, plantas que se desenvolvem sob estresses hídricos tendem a desenvolver 

estômatos de menor tamanho (Abrams et al. 1992).  

Glândulas oleíferas, que ocorrem tipicamente em Myrtaceae (Wilson et al. 2001), 

podem ocorrer sob estômatos em eofilos de E. hiemalis, cuja secreção poderia eventualmente 

ser liberada por essas aberturas naturais da epiderme foliar, sendo essa uma observação 

inédita para a família. Essas glândulas aparecem nos eofilos desta espécie em contato direto 

com a epiderme, sugerindo sua origem protodérmica/epidérmica. Esta sugestão é reforçada 

por Fahn (1979), que aponta meristemoides epidérmicos, e Arruda & Fontenelle (1994), que 

indicam células protodérmicas como locais de origem destas glândulas.  

O tecido epitelial da glândula é formado por divisões periclinais, as quais originam 

células mais internas que se dividem e diferenciam-se (Fahn 1979).  Já as células teto 

assumem um formato e afinidade por corantes histológicos distintos das células comuns da 

epiderme (Gomes et al. 2009). A variação no número de células teto, bem como de células 

epiteliais, pode ser atribuída ao número de divisões anticlinais e periclinais, respectivamente, 

que ocorrem na célula mãe e suas derivadas (Gomes et al. 2009).  

Embora menos documentadas que as mudanças no limbo, à variação dos pecíolos 

também pode ocorrer em resposta às condições luminosas distintas. O aumento gradual 

observado para os pecíolos com a intensificação do sombreamento pode ser uma estratégia 

interessante para aumentar o campo de captação de luz pelas folhas, conhecido como fuga ao 
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sombreamento (Schmitt & Wulff 1993; Smith & Whitelam 1997). Esta resposta aclimatativa 

decorre da percepção do ambiente luminoso mediada pelos fitocromos (Karban 2008) que 

induz ao alongamento das células do pecíolo permitindo um maior afastamento entre as 

folhas. Dessa forma, em consequência, ocorre um melhor aproveitamento do recurso 

luminoso limitante nesse ambiente (De Kroon & Hutchings 1995; Fischer & van Kleunen 

2002).  

Em relação à anatomia, a maior quantidade de xilema, bem como a tendência de 

redução do diâmetro desses vasos com o aumento da luminosidade sob os eofilos, pode 

indicar uma forte relação desse tecido com a condição do ambiente luminoso no qual as 

plantas se encontram. Isso porque, apesar do aumento do tamanho dos vasos possibilitar o 

transporte de uma maior quantidade de água, vasos condutores mais estreitos podem reduzir o 

consumo de água e a propensão a disfunções no xilema induzidas pela ocorrência de 

embolismo (Sperry et al. 1994). Assim, como a luminosidade está positivamente relacionada 

com a temperatura, a economia de água, bem como mecanismos que previnam problemas em 

seu transporte, como a cavitação, são de extrema importância especialmente em ambientes 

ensolarados, nos quais a transpiração é mais elevada, sendo um meio de reduzir a temperatura 

interna (Dickson 2000). 

Assim como as variações na anatomia do pecíolo, as características de venação foliar 

em relação à intensidade luminosa são pouco abordadas na literatura, apesar de sua associação 

com o tamanho da folha (Witkowski & Lamont 1991; Niinemets 1999), o qual é grandemente 

modificado em resposta à luz. O maior desenvolvimento das nervuras de eofilos a pleno sol 

de E. hiemalis são variações características associadas com a maior quantidade de luz desses 

ambientes (Price & Weitz 2010). Além disso, o desenvolvimento superior dessas nervuras 

pode mostrar em uma escala mais ampla o observado para a quantidade de xilema no pecíolo 

dos eofilos, apresentando as mesmas importâncias adaptativas, e consequentemente sendo 
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mais desenvolvidas em ambientes onde a temperatura é mais elevada. Associado a 

importância fisiológica, o tamanho da nervura principal, proporcionalmente maior em eofilos 

a pleno sol, pode indicar vantagem mecânica adicional sob as condições ambientais mais 

estressantes desse ambiente (Klich 2000). As características que não diferem entre os eofilos, 

como padrão da nervura principal, podem ser tratadas como conservativas apresentando, 

portanto, um maior valor sistemático (Dilcher 1974).   

Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que a plasticidade fenotípica se 

manifestou nos eofilos de E. hiemalis, e esta ocorre de forma diferencial entre as 

características avaliadas nos diversos tratamentos de luz. Isso porque, características como a 

espessura do parênquima paliçádico, número de estômatos e índice de área estomática são 

altamente relacionadas às condições de luz do ambiente, sendo maiores para os eofilos 

desenvolvidos a pleno sol. Entretanto, características como o tamanho das células-guarda dos 

estômatos e a espessura da epiderme não apresentam uma distinção clara em resposta à luz, o 

que mostra que estas devem sofrer influência de outros fatores não abordados nesse estudo ou 

que despendem um maior tempo de desenvolvimento da planta para sua diferenciação. As 

variações encontradas são similares as de folhas de sol e de sombra adultas e indicam a 

vantagem aclimatativa atribuída pela plasticidade fenotípica em plântulas expostas a distintas 

condições de luz. 
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Tabela 1. Variáveis categóricas mensuradas em eofilos de Eugenia hiemalis desenvolvidos em 100, 50, 30 e 
0,3% de luz solar. 
 Tratamentos 

Característica 100% 50% 30% 0,3% 

No de catafilos 4 a 6 5 a 6 5 a 7 7 a 9 

Forma do limbo Ovada típica a 
lanceolada-ovada 

Ovada típica a 
lanceolada-ovada 

Ovada típica a 
oblonga 

ovada típica 

Forma da base Obtusa Obtusa a cordada Obtusa a cordada Obtusa a cordada 

Forma do ápice Obtuso a agudo Obtuso a agudo Obtuso a agudo  Obtuso 

Margem Lisa Lisa Lisa Lisa 

Coloração Verde claro Verde  Verde Verde 

Textura Coriácea Coriácea Coriácea Coriácea 

Ângulo de inserção da folha 155o a 170o 160o a 175o 160o a 175o 170o a 180o 

No. de camadas parênquima 
paliçádico (un) 

1 a 2 1 1 1 

No. de camadas parênquima 
esponjoso (un) 

6 a 7 6 a 7 6 a 7 6 a 7 

Tipo de venação Pinado 
broquidódromo 

Pinado 
broquidódromo 

Pinado 
broquidódromo 

Pinado 
broquidódromo 

Tamanho da nervura primária 
% largura 

da veia/largura da folha 

Robusto (2-4%) 
=3,49 

Robusto (2-4%) 
=2,61 

Robusto (2-4%) 
=2,37 

Moderado (1,25-
2%)  

=1,96 
Curso da nervura primária Ligeiramente 

reto 
Sinuoso Sinuoso Sinuoso 

Ângulo de divergência das 
nervuras secundárias 

Moderado à 
amplo (45-650) 

Moderado à 
amplo (45-650) 

Moderado à 
amplo (45-650) 

Moderado à 
amplo (45-650) 

Espessura relativa das 
nervuras secundárias 

Moderada Fina em relação à 
de 100% 

Fina em relação à 
de 100% 

Fina em relação à 
de 100% 

Curso das nervuras 
secundárias 

Curvado: 
abruptamente 

Curvado: 
abruptamente 

Curvado: 
abruptamente 

Curvado: 
abruptamente 

Padrão das nervuras terciárias Reticulado 
randômico e 
percorrente.  

Randômico 
reticulado e 
percorrente 

Randômico 
reticulado e 
percorrente 

Randômico 
reticulado 
raramente 
percorrente 

Resolução das nervuras de 
maior ordem 

Ordens das 
nervuras distintas 

Ordens das 
nervuras distintas 

Ordens das 
nervuras distintas 

Ordens das 
nervuras distintas 

Última venação marginal Nervura fimbrial Nervura fimbrial Nervura fimbrial Nervura fimbrial 

Veios Ramificado: uma 
e duas vezes 
(maioria) e 
simples: 
curvado 
(minoria) 

Ramificado: uma 
vez e simples: 

curvado e linear. 

Ramificado: uma 
vez (minoria) e 

simples: 
linear (maioria). 

Simples: 
Linear. 

Desenvolvimento das aréolas  Imperfeitas 
(maioria) e 
incompletas 
(minoria) 

Imperfeitas e 
incompletas  

Imperfeitas 
(minoria) e 
incompletas 
(maioria). 

Incompletas 

Organização das aréolas Randômica Randômica Randômica Randômica 

Forma das aréolas Quadrangular à 
irregular 

Irregular Irregular Irregular 

 

 



 

Figura 1. Plântulas de Eugenia hiemalis

e 0,3% (D, H). Figs. A-D. Plântulas retiradas do substrato. 

Barras = 1cm. 

 

 

hiemalis sob tratamentos diferentes de luz: 100% (A, E), 50% (B, F), 30% (C, G) 

D. Plântulas retiradas do substrato. Figs. E-H. Plântulas evidenciando os eofilos opostos. 
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sob tratamentos diferentes de luz: 100% (A, E), 50% (B, F), 30% (C, G) 

H. Plântulas evidenciando os eofilos opostos. 



 

Figura 2. Estrutura do eofilo sob diferentes condições luminosas e da glândula de 

transversais. Figs. A-D. Eofilos sob tratamentos de 100%

Glândulas. Barras = 50 µm (A, B, C e D), 10 

 

sob diferentes condições luminosas e da glândula de Eugenia

D. Eofilos sob tratamentos de 100% (A), 50% (B), 30% (C) e 0,3% (D) de luz. Figs. E

µm (A, B, C e D), 10 µm (E e F). 
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ugenia hiemalis em seções 

(C) e 0,3% (D) de luz. Figs. E-G. 



 

Figura 3. Epiderme do eofilo em vista frontal de 

100% (A), 50% (B), 30% (C) e 0,3% (D) de luz. 

glândula. Fig. F. Epiderme na região da glândula que se diferencia sob estômato. Barras = 50 

20 µm (E e F). 

Epiderme do eofilo em vista frontal de Eugenia hiemalis. Figs. A-D. Epiderme sob tratamentos de 

(A), 50% (B), 30% (C) e 0,3% (D) de luz. Fig. E. Invaginação e espessamento da parede epidérmica da 

F. Epiderme na região da glândula que se diferencia sob estômato. Barras = 50 
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D. Epiderme sob tratamentos de 

E. Invaginação e espessamento da parede epidérmica da 

F. Epiderme na região da glândula que se diferencia sob estômato. Barras = 50 µm (A, B, C  e D), 
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Figura 4. Box plots das variáveis morfoanatômicas mensuradas no limbo de eofilos expostos aos diferentes 
tratamentos de luz (%), 100, 50, 30 e 0,3 respectivamente. Os quadrados cheios representam a média e a extensão da 
linha vertical o erro padrão. Cada característica mensurada entre os eofilos dos diferentes tratamentos são 
representados com letras diferentes para valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras iguais para valores 
que não foram significativamente diferentes (p>0,05).  
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Figura 5. Estrutura do pecíolo de 

de 100% (A), 50% (B), 30% (C) e 0,3% (D) de luz. 

tricoma unicelular. Barras = 100 

 

 

Estrutura do pecíolo de Eugenia hiemalis, em seções transversais. Figs. A-D. Pecíolo sob tratamentos 

(A), 50% (B), 30% (C) e 0,3% (D) de luz. Fig. E. Epiderme e córtex em detalhe. 

0 µm (A, B, C e D), 20 µm (E e F). 
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D. Pecíolo sob tratamentos 

Epiderme e córtex em detalhe. Fig. F. Detalhe do 
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Figura 6. Box plots das variáveis morfoanatômicas mensuradas em pecíolos de eofilos expostos aos diferentes 
tratamentos de luz (%), 100, 50, 30 e 0,3 respectivamente. Os quadrados cheios representam a média e a 
extensão da linha vertical o erro padrão. Cada característica mensurada entre os eofilos dos diferentes 
tratamentos são representados com letras diferentes para valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras 
iguais para valores que não foram significativamente diferentes (p>0,05).  
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Figura 7. Padrão de venação de 

luz.   Barras = 100 µm (A, B, C e D).

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão de venação de Eugenia hiemalis, sob tratamentos 100% (A), 50% (B), 30% (C) e 0,3% (D) de 

(A, B, C e D). 
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(A), 50% (B), 30% (C) e 0,3% (D) de 
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APÊNDICE - Variáveis quantitativas (média ± desvio padrão) mensuradas em eofilos de Eugenia hiemalis 
desenvolvidos em 100, 50, 30 e 0,3% de luz solar. 
  Tratamentos 

Característica 100% 50% 30% 0,30% 

Comprimento da folha 14,87 (± 2,83) 15,97 (± 1,91) 17,02 (± 1,92) 17,55 (± 2,68) 
Largura da folha 9,57 (± 2,27) 11,15 (± 2,39) 12,76 (± 2,34) 13,53 (± 2,67) 

Espessura da folha (µm) 180,20 (10,77) 171,61 (± 9,57) 169,13 (± 10,88) 160,36 (± 9,84) 

Esp. parênquima paliçádico (µm) 58,66 (± 4,70) 42,81 (±4,96) 37,77 (± 4,49) 25,44 (± 3,48) 

Esp. parênquima esponjoso (µm) 102,57 (± 6,45) 106,74 (± 5,09) 109,91 (± 6,69) 112,53 (± 5,98) 

No. de espaços intercelulares  (un) 3,91 (± 1,37) 5,06 (± 1,15) 6,26 (± 1,52) 7,93 (± 2,01) 

Área dos espaços intercelulares (mm) 2,34 (± 0,71) 2,92 (± 0,67) 3,68 (± 0,70) 3,89 (± 0,64) 

Razão p. paliçádico/p. esponjoso 0,57 (± 0,02) 0,40 (± 0,03) 0,34 (± 0,02) 0,22 (± 0,01) 

Espessura da epiderme adaxial (µm) 7,94 (± 0,75) 9,19 (±1,26) 7,86 (± 1,15) 8,48 (± 1,38) 

Espessura da epiderme abaxial (µm) 7,53 (± 0,75) 8,49 (± 1,15) 8,71 (± 1,22) 8,89 (± 1,72) 

Espessura da cutícula adaxial (µm) 2,02 (± 0,40) 2,51 (± 0,40) 2,79 (± 0,48) 3,06 (± 0,54) 

Espessura da cutícula abaxial (µm) 1,45 (± 0,32) 1,64 (± 0,29) 2,21 (± 0,41) 2,17 (± 0,48) 

No. de estômatos  (un) 67,66 (± 6,24) 52,24 (± 6,49) 45,46 (± 6,07) 43,11 (± 8,16) 

Comprimento de células guarda (µm) 16,59 (± 0,73) 16,15 (± 0,77) 16,64 (± 1,05) 16,18 (± 0,87) 

IAE (mm) 1,12 (± 0,12) 0,84 (± 0,10) 0,75 (± 0,07) 0,69 (± 0,12) 

Comprimento do pecíolo 0,31 (± 0,08) 0,39 (± 0,10) 0,72 (± 0,10) 1,05 (±1,05) 

Área do xilema (µm) 26,84 (± 2,55) 21,75 (± 2,30) 18,75 (± 2,12) 17,60 (± 1,65) 

Diâmetro das células do xilema (µm) 2,34 (± 0,71) 2,92 (± 0,67) 4,89 (± 0,74) 6,63 (± 1,48) 
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3 Plasticidade foliar dentro da copa ou entre as copas: qual é a maior?  

 

RESUMO 

Ambientes luminosos distintos podem induzir a aclimatação morfoanatômica das folhas. A 

plasticidade foliar em resposta à luz é mensurada de duas formas, comparando-se folhas do 

estrato superior ensolarado e inferior sombreado na mesma copa, ou folhas da mesma região 

da copa de indivíduos ocorrentes em ambientes sombreados e a pleno sol. Com o objetivo de 

comparar essas metodologias, foram analisadas 14 características morfoanatômicas em folhas 

de sol e de sombra de Eugenia hiemalis Cambess., espécie neotropical encontrada em 

distintas condições luminosas. As folhas de sol, especialmente quando coletadas dentro da 

copa, são menores, mais espessas em termos de cutícula, epiderme e mesofilo e apresentam 

maior densidade estomática quando comparadas às folhas de sombra. Essas diferenças são 

ainda maiores em relação às folhas de sombra coletadas entre as copas. Valores similares 

ocorreram entre ambas as folhas de sol e entre as folhas de sol coletadas dentro da copa e as 

folhas de sombra coletadas entre copas. As variações foliares encontradas são adaptativas e as 

técnicas de coleta interferem nesses resultados. Portanto, folhas de sol e de sombra não devem 

ser categorizadas apenas pela condição, mas também pela técnica de coleta, considerando que 

estas retratam diferentes gradientes ambientais, o vertical e o horizontal. 

 

Palavras-chave: folha de sol e de sombra, zona ripária, luz, gradiente.  
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3 Within-crown or between-crown foliar plasticity: which is the strongest? 

 

ABSTRACT 

Different light environments can induce morphological and anatomical acclimation of leaves. 

Leaf plasticity in response to light is measured in two ways, comparing leaves with the sunny 

upper strata and shaded lower strata in the crown, or leaves from the same crown region from 

individuals in shade and sunny environments. To compare these methodologies were analyzed 

14 morphoanatomical features in sun and shade leaves from Eugenia hiemalis Cambess., 

neotropical specie found in different light conditions. Sun leaves, especially when collected 

within-crown are smaller, thicker in terms of cuticle, epidermis and mesophyll and have 

higher stomatal density compared to the shade leaves. These differences are even larger in 

relation to shade leaves collected between-crown. Similar values occur between both the sun 

leaves and between the sun leaves collected within-crown and shade leaves collected 

between-crown. The leaf variations found are adaptive and collection techniques influence 

these results. Therefore, sun and shade leaves should not be categorized only by the condition, 

but also for the collection technique, whereas these account different environmental gradients, 

vertical and horizontal. 

 

Keywords: sun and shade leaves, riparian zone, light, gradient. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

As plantas exibem uma variedade de respostas plásticas ao seu ambiente, sejam essas 

desencadeadas por fatores bióticos ou abióticos (Callaway et al. 2003). Quase todas as plantas 

na superfície da terra dependem dos mesmos recursos principais, como luz, água, CO2 e 

macro e micro nutrientes (Price & Weitz 2010), dos quais a luz pode ser considerada o 

recurso mais decisivo para sua sobrevivência (Nicotra et al. 1999; Oguchi et al. 2003; 

Cuzzuol & Milanez 2012). Em condições naturais, a luz é um fator muito variável 

(Fankhauser & Chory 1997; Cookson & Granier 2006; Poorter et al. 2006; Baldi et al. 2012), 

sendo essa variabilidade detectada em grande parte pelas folhas (Kami et al. 2010). 

As folhas são indispensáveis à manutenção do funcionamento ecossistêmico, 

contribuindo com o balanço de gases atmosféricos, fornecendo alimento para os organismos e 

civilizações humanas. Na natureza é observada uma variedade de formas, tamanhos e 

estruturas das folhas, mesmo que estas compartilhem da mesma função geral de captura de 

recursos (Domínguez et al. 2012). Assim, essas diferenças não refletem necessariamente a 

função que as folhas desempenham, mas as distintas estratégias utilizadas para esse fim (Price 

& Weitz 2010).  

Ambientes luminosos distintos podem determinar características foliares 

morfológicas e anatômicas específicas que permitem a captação e a utilização eficiente da luz 

existente. As tão conhecidas folhas de sol e de sombra são o resultado desse ajuste diferencial 

em relação às condições de luz nas quais se desenvolvem.  

A plasticidade foliar de uma espécie representa as variações encontradas em suas 

folhas em resposta ao ambiente. Em relação ao ambiente luminoso, esta plasticidade pode ser 

mensurada de duas formas: como a diferença apresentada dentro da copa (Klich 2000; 

Richardson et al. 2001) e entre as copas dos indivíduos (Rozendaal et al. 2006). No primeiro 

caso são utilizadas folhas superiores ensolaradas e inferiores sombreadas da copa (Klich 
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2000; Richardson et al. 2001), enquanto que no último coletam-se folhas da mesma região da 

copa de indivíduos expostos à distintas condições de luz (Rozendaal et al. 2006). 

Eugenia hiemalis Cambess. pertence à família Myrtaceae, sendo característica de 

florestas tropicais, as quais abrigam distintos ambientes de luz (Chazdon & Fetcher 1984; 

Théry 2001), que impõem forte seleção sobre os traços fenotípicos das espécies que ali 

ocorrem (Clark & Clark 1992; Nicotra et al. 1999; King et al. 2005). Esse estudo foi 

conduzido na zona ripária da planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil, que constitui 

um ambiente bastante heterogêneo, onde E. hiemalis é encontrada em formações 

vegetacionais de floresta, sob condições sombreadas, e em vegetação graminosa, onde os 

representantes desta espécie ocorrem a plena  luz solar (Romagnolo & Souza 2006)  

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a plasticidade foliar de E. hiemalis, 

comparando-se as duas medidas de plasticidade utilizadas, tendo como hipóteses: (1) As 

folhas de sol e de sombra, independentemente da forma de avaliação da plasticidade, diferem 

em suas características estruturais avaliadas; (2) A plasticidade mensurada para folhas de sol e 

de sombra coletadas dentro da copa será diferente da mensurada entre as copas; e (3) Essas 

diferenças revelam aclimatação das plantas ao ambiente em que ocorrem. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo localiza-se no alto rio Paraná, próximo à planície de inundação do 

alto rio Paraná, nos limites aproximados 22º 40’ a 22º 55’S e 53º 10’ a 53º 40’W (Romagnolo 

& Souza 2006), no bioma Mata Atlântica (Embrapa 1996). O clima da região, segundo a 

classificação de Köppen, é subtropical úmido (Cfa), com temperaturas médias variando entre 

18 e 22 oC (Paraná  1987). Na margem esquerda do rio, estado do Paraná, ocorrem variações 
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altimétricas e topográficas, com poucas áreas sujeitas a inundação e barrancos que atingem 

cerca de 15m de altura (Souza Filho & Stevaux 1997).  

A zona ripária é bastante heterogênea, sendo formada por áreas de vegetação 

herbácea-arbustiva com predomínio de gramíneas e completa exposição à luz solar e áreas de 

vegetação florestal bastante sombreada (Romagnolo & Souza 2006), tendo sofrido 

consideráveis impactos antrópicos (Campos & Souza 1997). Portanto, os ecótonos riparianos 

são habitats frágeis, estando expostos a diversos distúrbios advindos tanto de ambientes 

terrestres, como aquáticos, sendo que a proteção dessas áreas é vital para o futuro do manejo 

(Souza et al. 2004). 

 

Coleta de material botânico  

As coletas foram realizadas na margem esquerda do rio Paraná, nas proximidades de 

Porto Rico, PR. As folhas foram coletadas de indivíduos ocorrentes em dois pontos, sendo o 

primeiro formado por vegetação herbácea-arbustiva com predomínio de gramíneas, exposto a 

luz solar total e outro representado por vegetação florestal onde os indivíduos de E. hiemalis, 

ocorrem no sub-bosque, o qual é sombreado. Nesses dois pontos foram realizadas medidas 

de luz com um luxímetro. Para as medidas de sombra foram escolhidos sistematicamente, de 

forma visual, os locais com dossel mais e menos fechado, não incluindo as clareiras, a fim de 

se fazer uma média dos valores obtidos. As medidas foram realizadas durante três dias nos 

horários de 10h, 12h e 16h, considerando que esses são os horários de maior incidência solar. 

Estas medidas foram padronizadas para os ambientes de sol e sombra, incluindo os dois 

níveis de sombreamento, sendo tomados três valores em intervalos de 30 segundos à altura 

de 70 cm do nível do solo.  

Foram selecionados indivíduos com portes semelhantes, distanciados cerca de 100 a 

500 metros, para cada condição luminosa.  
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Para avaliação morfológica das folhas, foram coletadas seis folhas verdes e bem 

formadas de terceiro nó, sentido ápice-base, de indivíduos ocorrentes na sombra e a pleno 

sol, sendo retiradas da região mediana da copa. Também foram coletadas seis folhas verdes e 

bem formadas de terceiro nó de indivíduos a pleno sol, sendo retiradas da região apical e 

basal das respectivas copas. Estas folhas foram retiradas dos indivíduos encontrados com 

folhas íntegras nos respectivos nós, oito ocorrentes na sombra e oito ocorrentes a pleno sol, 

48 folhas para cada condição, totalizando 192 folhas para as duas metodologias (Fig. 1).  

Para o estudo anatômico das folhas, foram escolhidos aleatoriamente cinco 

indivíduos de cada condição (sol e sombra), sendo retirada uma amostra de folha do quarto 

nó da região mediana da copa, totalizando cinco folhas para cada condição. Com a mesma 

padronização de nós, foram coletadas cinco folhas do ápice e da base da copa das cinco 

plantas a pleno sol.  

 

Avaliação morfoanatômica 

Morfologia 

Para a análise das características morfológicas foliares, as 48 folhas coletadas de 

diferentes posições da copa e da mesma região da copa de indivíduos ocorrentes em 

diferentes condições de luz, foram prensadas entre jornais e secas em estufa até a massa 

tornar-se constante. A massa seca foliar (em gramas) foi obtida em balança analítica de 

precisão. A área foliar foi mensurada em cm2, utilizando-se as folhas previamente secas, 

mediante imagem digitalizada em “scanner” de mesa acoplado ao computador, pelo 

programa SIGMASCAN-PRO (Boeger et al. 2009). Assim, a area foliar específica (AFE) 

pôde ser calculada dividindo-se a área foliar pela massa seca da folha (Lambers & Poorter 

1992). 
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Anatomia 

A avaliação anatômica foi feita em cinco nomofilos (folhas adultas) de cada 

condição coletados dentro da copa e entre as copas, totalizando 20 nomofilos.  

 

Coleta de material botânico - O material botânico coletado, após a retirada do ar dos tecidos 

em bomba de vácuo, foi fixado em glutaraldeído (Johansen 1940; Kraus & Arduin 1997) e 

armazenado em álcool 70% (Johansen 1940). 

 

Confecção de lâminas - O estudo anatômico foi feito em seções executadas em plano 

transversal, obtidas em micrótomo de rotação. As seções foram feitas no limbo (terço médio) 

de folhas do quarto nó.  

Lâminas permanentes foram confeccionadas com as peças botânicas fixadas, já 

submetidas à desidratação em série alcoólica etílica, incluídas em historresina Leica ®, 

conforme orientações especificadas no produto, e secionadas em micrótomo de rotação. As 

seções assim obtidas foram coradas com azul de toluidina (O’Brien et al. 1964).  

 

Dissociação da epiderme - A epiderme de ambas as faces dos nomofilos das plantas de sol e 

sombra também foram analisadas mediante a retirada de amostras de aproximadamente 1 cm2 

entre a margem e a nervura principal na porção mediana da folha, sendo colocadas em 

solução aquosa contendo álcool etílico a 70%, até serem processadas em laboratório. A 

dissociação da epiderme foliar foi realizada colocando cada amostra em um frasco contendo 

solução 1:1 de ácido acético glacial e peróxido de hidrogênio vol. 35 (modificado de Franklin 

1945). O frasco foi mantido em estufa à temperatura de 60oC durante cento e vinte horas, 

tempo necessário para a total dissociação da epiderme. Após este processo, a epiderme 

dissociada foi lavada em água destilada, colocada em lâmina e corada com safranina. 
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Parâmetros analisados do limbo - Os nomofilos tiveram determinados: espessura da folha, 

cutícula/camada cuticular, epiderme de ambas as faces, os parênquimas paliçádico/esponjoso, 

bem como a razão entre os mesmos. Para obtenção destas medidas foram mensurados 10 

cortes transversais de cinco indivíduos de cada condição, no terço médio das folhas, 

utilizando-se do programa Image-Pro Plus no qual são mensuradas as imagens previamente 

fotografadas com as escalas específicas para cada caso. Todas as medidas realizadas foram 

expressas em valores médios, acompanhados dos respectivos desvios-padrão. 

 

Parâmetros analisados da epiderme dissociada - Foram analisados os seguintes parâmetros: 

densidade estomática e comprimento das células-guarda dos estômatos. Esses parâmetros 

foram obtidos em microscópio de luz com câmara digital acoplada. Para análise da densidade 

estomática e comprimento das células-guarda dos estômatos de cada folha, foram amostrados 

15 campos definidos aleatoriamente, com lente objetiva de 40x, no terço médio das folhas na 

região entre a margem e a nervura central. Foi calculado o IAE (Índice de Área Estomática), 

multiplicando-se a média do comprimento estomático (em mm) pela densidade estomática 

(Ashton & Berlyn 1994). 

 

Análise dos dados  

A análise dos dados foi realizada com intuito de comparação das médias dos 

resultados obtidos nas avaliações quantitativas das características morfológicas e anatômicas 

avaliadas entre as folhas de sol e de sombra coletadas dentro da copa e entre as copas, 

utilizando-se análise de variância (ANOVA bifatorial). Foram considerados significativos os 

atributos analisados que obtiveram p<0,05. Também foram empregados testes de 

comparação múltipla (Tukey). 
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Para realização da ANOVA foram testados os pressupostos de independência (no 

delineamento experimental), de normalidade, com um teste de Shapiro-Wilk, e 

homocedasticidade utilizando o teste de Levene. 

Essas análises foram realizadas com auxílio do pacote estatístico Statistica versão 

7.0.  

Para avaliar se plasticidade mensurada dentro da copa dos indivíduos é diferente da 

mensurada entre as copas foi utilizado um Índice de Plasticidade Fenotípica (IPF), que varia 

de zero a um, o qual foi calculado para cada característica mensurada, como a diferença entre 

o valor máximo e o mínimo entre dois tratamentos, dividido pelo valor máximo obtido 

(Valladares et al. 2000). 

 

                        IPF= Média máxima – Média mínima 

                                              Média máxima 

 

Dessa forma, esse é um índice comparativo entre as características, sendo que 

quanto mais próximo de 1 for o índice maior é o indicativo da plasticidade daquela  

 característica.  

 

3.3 RESULTADOS 

Por meio dos dados obtidos com o luxímetro foi possível constatar que apenas 0,3% 

da luz solar mensurada no ambiente a pleno sol chega ao ambiente sombreado.  

Houve variação intraespecífica significativa entre todos os parâmetros 

morfoanatômicos avaliados nas folhas de E. hiemalis coletadas em ambientes de sol e de 

sombra para ambas as coletas (Tabela 1). Essa variação também ocorreu para a combinação 

dos fatores condição e coleta em várias características mensuradas (Tabela 2).  
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Os índices de plasticidade fenotípica mostram alta plasticidade da espécie e indicam 

variação para a plasticidade mensurada entre as formas de coletas. Isso porque, para nove 

características avaliadas, a plasticidade mensurada é maior quando a coleta foi realizada entre 

as copas em relação à coleta realizada em diferentes estratos dentro da copa. Nesta forma de 

coleta, apenas duas características morfológicas e três anatômicas relacionadas à epiderme 

apresentam maior valor do índice (Tabela 1).  

Em relação à combinação dos fatores condição e coleta, os valores de IPF 

demonstram maior similaridade entre folhas de sol coletadas dentro da copa e entre as copas. 

Também é possível constatar que os maiores valores do índice ocorrem entre as folhas de sol 

coletadas dentro da copa e as folhas de sombra coletadas entre as copas para 12 das 14 

características avaliadas. A mesma tendência foi observada para os níveis de significância (P). 

As folhas da espécie analisada são simples, simétricas e com margens inteiras (Fig. 

2). A área foliar (cm2), massa seca foliar (g) e área foliar específica (AFE) foram 

significativamente maiores em folhas coletadas na sombra em relação às folhas de sol para as 

duas metodologias (p<0,00). As folhas de sombra apresentaram cerca de cinco vezes o valor 

da área e cerca do triplo da massa das folhas de sol quando coletadas dentro da copa dos 

indivíduos (Fig. 3A). Já, entre as copas, as folhas de sombra têm, em média, quatro vezes o 

valor de área e mais do que o dobro de peso (Fig. 3B). A AFE foi similar para ambas as folhas 

de sol e muito superior em folhas de sombra coletadas entre as copas (Fig. 3C). 

A forma do limbo varia de lanceolada típica para as folhas de sol e de ovada típica 

para as folhas de sombra de ambas as coletas. A base varia de obtusa a aguda para ambas as 

folhas de sol e é obtusa para ambas as folhas de sombra. O ápice é agudo. As folhas de ambas 

as condições e coletas apresentam textura coriácea e coloração que varia de verde clara nas 

folhas de pleno sol (Figs. 2A-B) até verde escura nas folhas de sombra (Figs. 2C-D). A 

orientação dessas folhas foi diferente, sendo bastante inclinada para as folhas de sol, 
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especialmente provenientes da mesma copa, e horizontal nas folhas de sombra, sobretudo nas 

coletadas entre as copas (Tabela 3). 

A folha é dorsiventral, cuja espessura aumenta com o grau de exposição ao sol (Fig. 

4). A espessura foi significativamente maior em folhas de sol em relação às folhas de sombra, 

tanto quando coletadas em diferentes posições na mesma copa, como quando comparadas na 

mesma posição em plantas sombreadas e a pleno sol. Também ocorreu variação para 

espessura das folhas de sol e de sombra entre si, de acordo com a coleta (Fig. 5A).  

Em relação ao parênquima paliçádico verificam-se variações na forma das células, 

no número de camadas celulares e na espessura do tecido. A camada parenquimática 

subepidérmica de folhas de sol consiste de células bastante alongadas e justapostas, o que foi 

ainda mais notável em folhas coletadas dentro da copa (Fig. 4A). Para as folhas de sombra, as 

células apresentam-se mais curtas e achatadas, especialmente quando coletadas entre as copas 

(Fig. 4D). As células desse tecido se dispõem em duas ou três camadas nas folhas de sol e em 

uma ou duas camadas nas folhas coletadas na sombra, para ambas as coletas (Tabela 3). Em 

ambas as folhas de sombra ocorre uma segunda camada parenquimática que não se caracteriza 

tipicamente como paliçádica, cujas células têm semelhança com as do parênquima esponjoso. 

A espessura do parênquima paliçádico varia de acordo com a condição de luz e com as 

coletas. Esta foi maior em folhas de sol em relação às folhas de sombra para ambos os 

métodos de coleta. Tanto para as folhas de sol, como para as folhas de sombra, a espessura 

desse tecido em folhas coletadas dentro da copa foi maior em relação à mensurada em folhas 

coletadas entre as copas, especialmente em relação à sombra (Fig. 5B). 

O parênquima esponjoso estrutura-se com oito a nove camadas nas folhas de sol e 

com sete a oito camadas em folhas de sombra quando as folhas foram coletadas dentro da 

copa. Quando a coleta foi realizada entre as copas esse tecido apresenta-se com nove a dez 

estratos celulares nas folhas de sol e com seis ou sete estratos celulares em folhas de sombra 
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(Tabela 3). Além da diferença no número de camadas, o parênquima esponjoso também varia 

em espessura em resposta às distintas condições e técnicas de coleta. Este parênquima 

apresenta maior espessura em folhas de sol coletadas entre as copas e menor espessura em 

folhas de sombra utilizando a mesma coleta. Valores intermediários foram observados para as 

folhas de sombra coletadas dentro da copa (Fig. 5C). Em ambas as folhas observaram-se 

idioblastos com drusas e cavidades secretoras tanto no parênquima paliçádico como no 

esponjoso. Estas cavidades ocorrem em contato com as células epidérmicas que compõem o 

epitélio da glândula. Em alguns cortes tem-se a falsa impressão que a glândula ocorre um 

pouco mais abaixo no mesofilo.  

Em respeito à razão parênquima paliçádico/parênquima esponjoso observa-se que, 

considerando as condições, sol e sombra, ela aumentou com a luminosidade. No entanto, 

quando se considera a coleta, os valores de p>0,05 e os baixos valores de IPF mostram que 

folhas de sol coletadas entre as copas possuem valores de razão equivalentes às folhas de 

sombra coletadas dentro da copa (Fig. 5D).   

A epiderme em vista transversal é unisseriada em ambas as faces, glabra com 

cutícula e camada cuticular relativamente espessa, especialmente nas folhas de sol, para 

ambas as coletas. No entanto, quando se considera a combinação das coletas observa-se que a 

camada cuticular de folhas de sombra retiradas dentro da copa apresentou maior espessura em 

relação à de folhas de sombra coletadas entre as copas (Figs. 5E-F). Em ambas as folhas 

ocorre cutícula estriada. Em folhas de sol, as células da face adaxial da epiderme têm 

contorno que varia de quadrangular a levemente cilíndrico e paredes finas. Nas folhas de 

sombra o contorno das células epidérmicas foi um pouco mais circular. A espessura da 

epiderme de ambas as faces varia de acordo com a condição de luz, sendo maior em folhas de 

sol em relação às folhas de sombra para ambos os métodos de coleta. No entanto, assim como 

para cutícula observou-se que a epiderme proveniente de folhas retiradas dentro da copa 



56 

 

apresentou maior espessura em relação à epiderme de folhas coletadas entre as copas, sendo a 

espessura das epidermes em folhas de sombra coletadas dentro da copa equivalente a 

espessura das epidermes de folhas de sol coletadas entre as copas (Figs. 5G-H). 

Quando observada em vista frontal, a epiderme revela células com paredes 

anticlinais sinuosas em ambas as faces, sendo essa sinuosidade mais pronunciada em folhas 

de sombra (Tabela 3). As células epidérmicas que compõem o epitélio glandular aparecem 

mais claras com reduzida invaginação, em que a parede comum destas células é mais dilatada. 

As células epiteliais da glândula podem apresentar número e conformação distintas, variando 

de duas a quatro células, com invaginação unilateral, bilateral ou irregular.  

A folha é hipostomática, com complexos estomáticos do tipo anomocítico e 

anisocítico (Fig. 6). O número de estômatos foi maior para as folhas de sol em relação às 

folhas de sombra para ambas as coletas (Fig. 7), esse número foi ainda maior em folhas de sol 

coletadas dentro da copa (Fig. 7A).  

O tamanho das células-guarda dos estômatos varia de acordo com a condição de luz 

e a coleta. Esse foi menor nas folhas de sol em comparação com as folhas de sombra, quando 

as folhas são coletadas dentro da copa; e maior, entretanto, nas folhas de sol em relação às 

folhas de sombra para a coleta realizada entre as copas (Fig. 7B). O índice de área estomática 

mostra a mesma tendência para as duas coletas, sendo maior para as folhas de sol em relação 

às folhas de sombra (Fig. 7C).  

 

3.4 DISCUSSÃO 

A variação encontrada entre folhas de sol e de sombra de E. hiemalis pode ser 

explicada pela plasticidade fenotípica em nível foliar, a qual possibilita a aclimatação das 

folhas de  acordo com o nível dos recursos do ambiente no qual essas se encontram expostas 

(Sultan et al. 1998). Em respeito à coleta das folhas, os resultados demonstram a existência de 
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diferentes gradientes ambientais de luz: o vertical, quando são coletadas folhas de sol e de 

sombra de diferentes posições da copa; e o horizontal, que é mensurado quando se utilizam 

folhas da mesma região da copa de indivíduos expostos à condições luminosas distintas. 

Dessa forma, os índices de plasticidade calculados demonstram que diferentes características 

podem apresentar sensibilidades diferentes a cada gradiente. Portanto, apesar de o gradiente 

vertical não ter sido mensurado é possível inferir que seja inferior ao mensurado 

horizontalmente.  

A folha é o órgão mais plástico da planta (Dickson 2000) e a área foliar é um dos 

traços morfológicos com maior plasticidade (Markesteijn et al. 2007). Considerando o papel 

da área da folha na captura da luz disponível, seu incremento nas folhas de sombra em relação 

às folhas de sol de E. hiemalis, para ambas as coletas, pode ser justificado pela menor 

quantidade e qualidade da luz incidente no ambiente sombreado. Isso ocorre, principalmente, 

para as folhas de sombra coletadas entre as copas. Essa limitação de luz leva a necessidade de 

aumentar sua captura mediante aumento da área foliar, considerando que boa parte desse 

recurso já foi utilizado por outras folhas, especialmente a luz direta e os comprimentos de 

onda fotossinteticamente ativos (Evans & Poorter 2001 ). Além disso, para as folhas de sol a 

redução da dimensão da folha provoca um aumento da dissipação de calor por convecção, 

compensando os efeitos negativos do sobreaquecimento e altas taxas de transpiração (Gates 

1980), tais como aqueles que devem ser encontrados em folhas de sol de E. hiemalis, 

especialmente quando coletadas dentro da copa. Ainda, a menor área encontrada para essas 

folhas pode favorecê-las em meio a fatores estressantes como o vento, que pode aumentar 

excessivamente a taxa de transpiração devido à sua exposição. O mesmo não ocorre para 

folhas sombreadas, que sofrem menor influência do vento e, portanto, apesar da maior área 

foliar, não são afetadas como as folhas a pleno sol. 
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Embora o valor de área encontrado nas folhas de sombra tenha superado em várias 

vezes o encontrado em folhas de sol para ambas as coletas, a massa seca foliar dessas folhas 

teve um aumento relativamente menor. Esse aumento em massa é tido como consequência do 

incremento da área, considerando a correlação positiva existente entre essas duas variáveis 

(Sack et al. 2006). Isso porque uma maior área foliar despende um investimento de massa 

seca necessária para a manutenção da folha, incluindo tecidos de sustentação, proteção e 

transporte, que são geralmente densos, levando a um acréscimo de massa seca foliar (Milla et 

al. 2008).  

Assim, se não houvesse um mínimo de massa seca necessária para manutenção da 

estrutura e funcionamento foliar, sendo a área de captura de luz o único fator considerado, a 

relação entre a área e a massa seca foliar (AFE) tenderia a ser muito superior (Milla et al. 

2008), considerando que o aumento sucessivo da área onde foi investida uma determinada 

unidade de biomassa foliar promoveria uma maior captação de luz. Como isso não ocorre, as 

características verificadas nas folhas são resultado de um equilíbrio entre o investimento e o 

retorno de fotoassimilados (Lambers & Poorter 1992; Westoby et al. 2000; Niklas et al. 

2007). Portanto, para as folhas de sombra a AFE é aumentada com intuito de maximizar a 

captação de um recurso luminoso escasso, enquanto que nas folhas de sol a biomassa 

fotossintética por unidade de área foliar aumenta a capacidade de utilização da luz em 

ambientes em que esse recurso é abundante, diminuindo consequentemente os valores de AFE 

para as folhas de sol (Poorter et al. 2009). 

A AFE é uma das características foliares de maior importância, pois se relaciona a 

diversos parâmetros morfológicos e fisiológicos das plantas (Lambers & Poorter 1992; Reich 

et al. 1997; Wright et al. 2004). Dentre as diferentes estratégias de AFE adotadas em folhas de 

sol e de sombra, não existe um consenso geral sobre qual seria a superior em termos 

lucrativos, considerando o retorno sobre o investimento. Isso porque, os custos de massa seca 
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por unidade de área foliar tendem a aumentar com o tamanho da folha, diminuindo, assim, o 

retorno de captura de luz sobre novos investimentos (Milla & Reich 2007; Niklas et al. 2007). 

No entanto, o aumento de massa seca foliar por área, que ocorre nas folhas de sol, representa 

um grande custo para a planta que se priva de investir em área de captura de luz (Price & 

Weitz 2010). Dessa forma, pode ser entendido que essas duas estratégias não são comparáveis 

em termos de superioridade, uma vez que cada uma se ajusta melhor as condições do seu 

ambiente.  

Em relação à distinção de orientação na planta, esta característica deve estar 

relacionada com as condições luminosas particulares em que as folhas estão expostas. Assim, 

como o excesso de energia luminosa tem um impacto negativo sobre o desempenho 

fotossintético (Smith et al. 1997) a orientação inclinada das folhas de sol, especialmente 

quando dentro da copa, tende a evitar essa exposição excessiva. Em oposição, para as folhas 

de sombra, especialmente as coletadas entre copas, a orientação horizontal, ou seja, 

perpendicular à luz, as permitem capturar o máximo de luz possível, devido à condição 

limitante do recurso luminoso em seu ambiente (Klich 2000).  

A distinção de coloração em folhas de sol e de sombra é uma característica há muito 

reconhecida, sendo que a coloração verde-escura encontrada nas últimas é resultante do 

aumento da concentração de clorofila por unidade de área nessas folhas (Beck 1938; Brand 

1997). Isso tem grande implicação adaptativa considerando que a maior quantidade de 

clorofila permite às folhas de sombra captar a maior quantidade possível de fótons de luz, já 

que sua disponibilidade ocorre em curtos períodos de tempo (Chappelle 1992).  

A anatomia das folhas também se ajusta a quantidade de luz disponível em seu 

ambiente. Em consequência do aumento na quantidade de tecidos parenquimáticos, a 

espessura da folha é frequentemente maior em ambientes a pleno sol (Oguchi  et  al.  2006), 
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sendo que esse incremento não necessariamente resulta em mudanças de densidade e, dessa 

forma, podem não interferir nos valores de AFE (Milla et al. 2008). 

Um dos aspectos mais marcantes na diferenciação entre folhas de sol e de sombra é a 

maior quantidade de parênquima paliçádico encontrado nas primeiras (Niinemets et al. 1998). 

Essa distinção, visível entre as folhas de E. hiemalis, pode ser atribuída a função fotossintética 

desempenhada por esse tecido, o qual se torna mais desenvolvido onde a energia luminosa 

necessária à fotossíntese é abundante. Isso porque um parênquima paliçádico mais espesso 

e/ou com maior número de camadas, característico das folhas de sol, propicia uma capacidade 

fotossintética superior, devido a maior quantidade de células fotossintetizantes por unidade de 

área foliar (Bazzaz 1996), enquanto que em ambientes sombreados o aumento de parênquima 

paliçádico constituiria um investimento custoso que não geraria retorno fotossintético para a 

planta devido à atenuação da luz já nos primeiros micrômetros da folha. No entanto, a 

atenuação da luz que decorre do autossombreamento, como a observada dentro da copa deve 

ser menor do que a que ocorre em plantas de locais sombreados, o que acarreta os menores 

valores de espessura para esse tecido nas folhas de sombra coletadas entre copas. Isso porque, 

essa espécie não apresenta porte muito grande, mas ocorre em ambientes de sub-bosque 

altamente sombreados (Romagnolo & Souza, 2006). 

Em relação ao alongamento das células paliçádicas verificado em folhas a pleno sol, 

especialmente quando coletadas dentro da copa, representa uma estratégia interessante que 

facilita a penetração uniforme da luz colimada, mas não da luz difusa no mesofilo 

(Vogelmann & Martin 1993), possuindo, portanto, uma importante função óptica (Vogelmann 

1989). Além disso, em termos energéticos, presume-se que o investimento em alongamento 

possa ser mais lucrativo do que o aumento no número de camadas, uma vez que o último 

mecanismo envolve divisão celular e adição de todos os componentes celulares, o que, para o 

alongamento não é necessário. Isso pode explicar porque o aumento na espessura desse tecido 
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em folhas de sol coletadas dentro da copa não está relacionado ao maior número de estratos 

celulares, mas ao alongamento de suas células. Em relação às folhas de sombra, como essas 

recebem mais luz difusa, o alongamento das células parenquimáticas seria algo custoso e 

pouco funcional para essas folhas.  

Situado abaixo do parênquima paliçádico, o parênquima esponjoso, constituído por 

células irregulares e espaçadas, pode propiciar maior reflexão e refração da luz, 

redirecionando e espalhando os raios luminosos dentro do mesofilo, aumentando, dessa 

forma, o aproveitamento da luz existente (Paiva et al. 2003).  Assim, apesar de a quantidade 

de parênquima esponjoso ser maior nas folhas de sol de ambas as coletas, a razão entre o 

parênquima paliçádico e o parênquima esponjoso, encontrada para as folhas de sombra, pode 

indicar que esse tecido tem importante papel em lugares onde a luz é limitante.  

O aumento das epidermes e cutículas nas folhas de sol de ambas as coletas pode 

significar mais do que uma resposta fisiológica. Esses tecidos contribuem com o aumento da 

resistência mecânica da folha (Klich 2000), a qual é muito importante em ambientes abertos 

com elevada influencia do vento. Além disso, o aumento na espessura da epiderme e da 

cutícula, sob condições de alta luminosidade, pode desempenhar importante papel para a 

manutenção dos níveis ótimos de temperatura foliar, para efetivação dos processos 

fisiológicos (Dickson 2000) e para redução dos efeitos negativos da radiação ultravioleta 

(Gordon et al. 1998). Isso porque as folhas a pleno sol não recebem apenas maior quantidade 

de comprimentos de onda fotossinteticamente ativos, mas também de comprimentos de onda 

prejudiciais. Por fim, o incremento da camada cuticular pode propiciar uma maior proteção à 

perda de água, devido à diminuição da transpiração excessiva, considerando que as condições 

de luz se relacionam com a temperatura e, em consequência, com a umidade do ambiente 

(Taiz & Zeiger 2004).  
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Nesse sentido, o maior valor para a espessura da epiderme de folhas de sol coletadas 

dentro da copa quando comparado a espessura da epiderme de folhas de sol coletadas entre as 

copas, indica que as primeiras devem apresentar uma maior exposição a fatores de estresse 

devido ao seu posicionamento superior (Klich 2000). Já a espessura da epiderme equivalente 

entre folhas de sombra coletadas dentro da copa e para as folhas de sol coletadas entre as 

copas pode indicar uma maior similaridade entre as condições do ambiente ao qual estão 

expostas.  

A espessura das cutículas, em contrapartida, equivalentes para as folhas de sol de 

ambas as coletas, indica que, apesar da relação da cutícula com a redução da transpiração 

foliar excessiva em ambientes de pleno sol (Taiz & Zeiger 2004), um aumento excedente 

desse componente pode provocar um superaquecimento foliar, dificultando as trocas gasosas 

da folha (Mohammadian et al. 2007).  

A densidade estomática e o índice de área estomática, maiores em folhas de sol de E. 

hiemalis em relação às folhas de sombra,  possuem grande relação com as condições 

ambientais experimentadas por essas folhas (Lee  et al. 1997). Isso porque, uma maior 

quantidade de luz implica em uma maior taxa de trocas gasosas para permitir o aumento da 

capacidade fotossintética. Em respeito à coleta, maiores densidades estomáticas e estômatos 

com tamanhos menores como o observado para folhas de sol coletadas dentro da copa são 

relacionadas à aclimatação em ambientes xéricos e com alta irradiância (Pearce  et  al.  2006), 

sendo que a redução da transpiração ocorre devido ao  maior  controle  da  abertura  e  

fechamento  de  poros estomáticos mais estreitos (Pearce et al. 2006; Lichtenthaler et al. 

2007). A tendência de tamanho contrária em estômatos de folhas coletadas entre as copas 

pode ser explicada pela menor temperatura e efeito dissecante do vento experimentado para 

essas folhas de sol, que são coletadas da região mediana da copa, e pelo maior estresse hídrico 

para indivíduos ocorrentes na sombra, devido à maior competição. Isso porque, em ambientes 
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a pleno sol, onde predominam gramíneas, as raízes dessas plantas vizinhas não alcançam a 

mesma profundidade do que as raízes de E. hiemalis. Em oposição, em ambientes 

sombreados, as raízes das espécies arbóreas ocupam regiões profundas e consequentemente 

devem exercer maior pressão de competição por água sobre os indivíduos que ali ocorrem. 

Dessa forma, as variações nas condições luminosas constatadas pelas medições de 

luz realizadas no estudo, bem como a relação existente entre o ambiente luminoso e as 

condições de temperatura e umidade do ar, criam ambientes distintos para os quais as folhas 

de E. hiemalis apresentam variações mediadas pela alta plasticidade dessa espécie. A 

capacidade de capturar e utilizar a luz é decisiva para a sobrevivência das plantas no ambiente 

(Clark & Clark 1992; Théry 2001), então, folhas que experimentam ambientes luminosos 

muito distintos geralmente apresentam algum tipo de resposta plástica que permita sua 

aclimatação aos mesmos (Klich 2000; Richardson et al. 2001; Rozendaal et al. 2006).  

Os diferentes níveis de plasticidade observados de acordo com a coleta demonstram 

a existência de diferentes gradientes ambientais de luz a que as folhas estão expostas. O 

gradiente vertical, quando as folhas são coletadas dentro da copa, e o gradiente horizontal, 

quando a coleta é realizada entre as copas. No caso de E. hiemalis, que ocorre em uma 

variedade de ambientes desde regiões de sub-bosque de florestas até áreas ensolaradas, mas 

que dificilmente atinge porte considerável (Romagnolo & Souza 2006), o que poderia 

aumentar a influência do auto-sombreamento, o gradiente horizontal é o principal responsável 

na determinação de suas características foliares. No entanto, espécies que alcançam grande 

porte frequentemente possuem respostas marcantes em relação ao gradiente vertical de luz 

que incide em suas folhas (Klich 2000).  

Assim, as características observadas entre as folhas de sol e de sombra suportam as 

hipóteses do estudo em relação à existência de variações entre as folhas de sol e de sombra de 

E. hiemalis, bem como, ao caráter aclimatativo das mesmas. Já, as diferentes formas de 
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coletas utilizadas confirmam a diferença na intensidade dessas variações e no grau de 

plasticidade mensurada dentro da copa e entre as copas dos indivíduos, o que indica que as 

folhas de sol e de sombra não devem ser categorizadas apenas pela condição, mas também 

pela forma de coleta utilizada, justificando o motivo de sua escolha. 

Diante disso, encoraja-se a realização de mais estudos comparativos entre essas 

distintas metodologias para a avaliação de folhas de sol e de sombra, abrangendo um maior 

número de espécies, para possibilitar a compreensão de quais características determinam o 

nível de sensibilidade das mesmas aos diferentes gradientes ambientais aqui retratados.  
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Figura 1. Ilustração mostrando procedimento de coleta. A. 

sol. Sm – folha de sombra). 

 

 

 

Tabela 1. Valores de P e IPF para as características avaliadas entre as duas condições e coletas. Folhas de sol 

coletadas dentro da copa (SL D), folhas de sol coletadas entre copas (SL E), Folhas de sombra co

copa (SM D), folhas de sombra coletadas entre copas (SM E). * = combinações. Resultados significativos 

COMBINAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Área foliar 
Massa seca foliar 
AFE 
Esp. epiderme adaxial 
Esp. epiderme abaxial 
Esp. cutícula adaxial 
Esp. cutícula abaxial 
Esp. parênquima paliçádico
Esp. parênquima esponjoso
Razão p. paliçádico/p. esponjoso
Esp. Folha 
Tamanho células guarda 
N° estômatos 

IAE 
 

 

 

 

 

 

. Ilustração mostrando procedimento de coleta. A. Dentro da copa. B. Entre as copas

e IPF para as características avaliadas entre as duas condições e coletas. Folhas de sol 

coletadas dentro da copa (SL D), folhas de sol coletadas entre copas (SL E), Folhas de sombra co

copa (SM D), folhas de sombra coletadas entre copas (SM E). * = combinações. Resultados significativos 

COMBINAÇÕES  SL D * SM D 

CARACTERÍSTICAS  P IPF 

0,00 0,91 0,0

0,00 0,91 0,0

0,00 0,6 0,0

0,00 0,35 0,0

0,00 0,45 0,0

0,00 0,66 0,0

0,00 0,68 0,0

Esp. parênquima paliçádico 0,00 0,67 0,0

Esp. parênquima esponjoso 0,00 0,49 0,0

Razão p. paliçádico/p. esponjoso 0,00 0,7 0,0

0,00 0,45 0,0

0,00 0,2 0,0

0,00 0,51 0,0

0,00 0,48 0,0
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ntre as copas. (Sl – folha de 

e IPF para as características avaliadas entre as duas condições e coletas. Folhas de sol 

coletadas dentro da copa (SL D), folhas de sol coletadas entre copas (SL E), Folhas de sombra coletadas dentro da 

copa (SM D), folhas de sombra coletadas entre copas (SM E). * = combinações. Resultados significativos (p<0,05). 

SL E * SM E 

P IPF 

0,00 0,87 

0,00 0,82 

0,00 0,6 

0,00 0,51 

0,00 0,44 

0,00 0,55 

0,00 0,71 

0,00 0,83 

0,00 0,67 

0,00 0,75 

0,00 0,7 

0,00 0,22 

0,00 0,48 

0,00 0,54 



 

Tabela 2. Valores de P e IPF para as características avaliadas com as possíveis combinações entre as condições e 

coletas. Folhas de sol coletadas dentro da copa (SL D), folhas de sol coletadas entre copas (SL E), Folhas de sombra 

coletadas dentro da copa (SM D), fol

significativos (p<0,05). 

COMBINAÇÕES 

CARACTERÍSTICAS 

Área foliar 
Massa seca foliar 
AFE 
Esp. epiderme adaxial 
Esp. epiderme abaxial 
Esp. cutícula adaxial 
Esp. cutícula abaxial 
Esp. parênquima paliçádico 
Esp. parênquima esponjoso 
Razão p. pal./p. esp. 
Esp. Folha 
Tamanho células guarda 
N° estômatos 

IAE 
 

Figura 2. Folhas de Eugenia hiemalis

coletadas dentro da copa. Figs. B,D. Folhas coletadas entre 

e IPF para as características avaliadas com as possíveis combinações entre as condições e 

coletas. Folhas de sol coletadas dentro da copa (SL D), folhas de sol coletadas entre copas (SL E), Folhas de sombra 

coletadas dentro da copa (SM D), folhas de sombra coletadas entre copas (SM E). * = combinações. Resultados 

SL D * SL E SM D * SM E SL D * SM E

P IPF P IPF P 

0,00 0,79 0,00 0,64 0,00 

0,00 0,82 0,00 0,67 0,00 

0,97 0,40 0,00 0,67 0,00 

0,00 0,36 0,00 0,49 0,00 

0,00 0,43 0,00 0,42 0,00 

0,01 0,55 0,00 0,50 0,00 

0,50 0,58 0,00 0,69 0,00 

0,00 0,43 0,00 0,80 0,00 

0,08 0,37 0,00 0,64 0,00 

0,00 0,64 0,00 0,77 0,00 

0,00 0,22 0,00 0,61 0,00 

0,00 0,21 0,02 0,21 0,14 

0,00 0,41 0,06 0,42 0,00 

0,10 0,41 0,00 0,43 0,00 

hiemalis. Figs. A,B. Folhas de sol. Figs. C,D. Folhas de sombra. Figs. A,C. 

. Figs. B,D. Folhas coletadas entre as copas. 
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e IPF para as características avaliadas com as possíveis combinações entre as condições e 

coletas. Folhas de sol coletadas dentro da copa (SL D), folhas de sol coletadas entre copas (SL E), Folhas de sombra 

has de sombra coletadas entre copas (SM E). * = combinações. Resultados 

SL D * SM E SL E * SM D 

IPF P IPF 

0,94 0,00 0,87 

0,90 0,00 0,82 

0,71 0,00 0,60 

0,56 0,78 0,26 

0,49 0,78 0,40 

0,63 0,00 0,54 

0,77 0,00 0,60 

0,86 0,00 0,60 

0,63 0,00 0,54 

0,81 0,15 0,62 

0,69 0,00 0,47 

0,21 0,30 0,22 

0,54 0,00 0,45 

0,53 0,00 0,49 

 
. Figs. A,B. Folhas de sol. Figs. C,D. Folhas de sombra. Figs. A,C. Folhas 
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Figura 3. Box plots dos parâmetros morfológicos mensurados em nomofilos de Eugenia hiemalis de acordo com 

a condição e a coleta. Cada característica mensurada entre os nomofilos das diferentes condições e coletas é 

representada com letras diferentes para valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras iguais para valores 

que não foram significativamente diferentes (p>0,05).   

 

Tabela 3. Variáveis categóricas observadas em nomofilos de Eugenia hiemalis de acordo com a condição e a 
coleta. 
 Dentro Entre 

 Condições 

Característica Sombra Sol Sombra Sol 

Forma do limbo Ovada típica Lanceolada 
típica 

Ovada típica Lanceolada 
típica 

Forma da base Obtusa a aguda Aguda Obtusa a aguda Aguda 

Forma do ápice Aguda Aguda Aguda Aguda 

Margem Lisa Lisa Lisa Lisa 

Coloração Verde Verde claro Verde escuro Verde claro 

Textura Coriácea Coriácea Coriácea Coriácea 

Ângulo de inserção da folha 75o a 85o 20o a 35o 85o a 90o 30o a 45o 

No camadas  p. paliçádico 1-2 2-3 1-2 2-3 

Forma das células P. paliçádico Achatada Muito alongada Muito achatada Alongada 

No camadas  p. esponjoso 7-8 8-9 6-7 9-10 

Sinuosidade células epidérmicas Sinuoso  Pouco sinuoso Muito sinuoso Pouco sinuoso 
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Figura 4. Limbo de Eugenia hiemalis

sombra. Figs. A,C. Folhas coletadas 

µm. 

hiemalis em seções transversais. Figs. A,B. Folhas de sol. Figs. C,D. Folhas de 

Folhas coletadas dentro da copa. Figs. B,D. Folhas coletadas entre 
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em seções transversais. Figs. A,B. Folhas de sol. Figs. C,D. Folhas de 

. Figs. B,D. Folhas coletadas entre as copas. Barras = 100 
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Figura 5. Box plots dos parâmetros mensurados em cortes transversais do limbo de nomofilos de Eugenia 

hiemalis de acordo com a condição e a coleta. Os quadrados cheios representam a média e a extensão da linha 

vertical o erro padrão. Cada característica mensurada entre os nomofilos das diferentes condições e coletas é 

representada com letras diferentes para valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras iguais para valores 

que não foram significativamente diferentes (p>0,05).  
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Figura 6. Epiderme em vista frontal 

de sombra. Figs. A, B. Folhas coletadas entre

µm.  

 

 

 

 

 

Epiderme em vista frontal de folhas de Eugenia hiemalis. Figs. A, C. Folhas de sol. Figs. B,

B. Folhas coletadas entre as copas. Figs. C, D. Folhas coletadas dentro da copa
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C. Folhas de sol. Figs. B, D. Folhas 

dentro da copa. Barras = 30 
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Figura 7. Box plots dos parâmetros mensurados na epiderme dissociada de nomofilos de Eugenia hiemalis de 

acordo com a condição e a coleta. Cada característica mensurada entre os nomofilos das diferentes condições e 

coletas é representada com letras diferentes para valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras iguais 

para valores que não foram significativamente diferentes (p>0,05).  
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APÊNDICE - Variáveis quantitativas (média ± desvio padrão) mensuradas em nomofilos de Eugenia hiemalis de 
acordo com a condição e a coleta. 
  Dentro  Entre 

 Condições 

Característica Sombra Sol Sombra Sol 

Área foliar 8,53 (± 1,44) 1,74 (± 0,67) 11,59 (± 2,48) 2,77 (± 0,66) 

Massa seca foliar 0,12 (± 0,02) 0,03 (± 0,01) 0,10 (± 0,02) 0,05 (± 0,01) 

AFE 67,20 (± 11,97) 50,38 (± 6,23) 107,16 (± 13,24) 51,29 (± 7,36) 

Esp. folha 289,38 (± 24,57) 395,36 (± 25,10) 164,89 (± 12,75) 366,85 (± 31,02) 

Esp. parênquima paliçadico 98,69 (± 16,51) 172,91 (± 16,23) 34,65 (± 4,52) 130,92 (± 11,35) 

Esp. parênquima esponjoso 165,31 (± 27,06) 192,63 (± 16,47) 109,79 (± 12,12) 207,62 (± 33,43) 

Razão p. paliçádico / p. esponjoso 0,62 (± 0,17) 0,90 (± 0,10) 0,32 (± 0,06) 0,65 (± 0,13) 

Esp. cutícula adaxial 3,25 (± 0,60) 4,44 (± 0,80) 2,87 (± 0,38) 3,98 (± 0,44) 

Esp. cutícula abaxial 2,54 (± 0,55) 3,35 (± 0,72) 1,95 (± 0,35) 3,13 (± 0,53) 

Esp. epiderme adaxial 10,72 (± 0,89) 11,75 (± 1,13) 8,20 (± 0,85) 10,90 (± 0,83) 

Esp. epiderme abaxial 8,79 (± 1,01) 10,28 (± 1,14) 7,79 (±0,76) 8,99 (± 1,11) 

No. de estômatos 67,10 (± 6,79) 92,64 (± 6,79) 63,50 (± 8,20) 83,32 (± 6,70) 

Compr. células guarda 16,24 (± 0,73) 15,46 (± 0,64) 15,79 (± 0,87) 16,51 (± 0,76) 

IAE 1,09 (± 0,12) 1,43 (± 0,12) 0,99 (± 0,11) 1,37 (± 0,13) 
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4 A plasticidade individual é correspondente à plasticidade populacional? 

RESUMO 

Os estudos sobre plasticidade, especialmente em relação às plantas, aumentaram muito nos 

últimos anos, contribuindo com a predição de suas respostas às mudanças globais. Apesar da 

definição, estudos experimentais sobre plasticidade raramente são procedidos com indivíduos 

do mesmo genótipo. Alternativamente, utilizam-se sementes de uma única planta mãe ou de 

vários indivíduos da população, sendo que muitas pesquisas não apresentam esse dado. 

Portanto, caso essas metodologias influenciem nos resultados, a generalização desses em 

abordagens meta-analíticas e sua incorporação em modelos preditivos de mudanças globais 

pode ser dificultada. Para comparação dessas metodologias, sementes de Eugenia hiemalis 

foram separadas de acordo com a coleta e germinadas em 100% e 0,3% de luz. Avaliou-se a 

plasticidade de 15 características. As diferenças não foram significativas, entretanto os índices 

de plasticidade indicam influência da fonte de sementes. A plasticidade dos descendentes de 

uma única planta mãe superou a média populacional. Portanto, considerando a maior 

extrapolação dos resultados a coleta de sementes de vários indivíduos e populações torna-se 

interessante. Contudo, como a fonte de sementes pode variar com o interesse da pesquisa, e os 

termos criados para diferenciar a plasticidade individual e populacional são dificilmente 

utilizados, aconselhamos que as pesquisas sobre plasticidade indiquem sua fonte de sementes. 

 

Palavras-chave: mudanças globais, plasticidade fenotípica, interação genótipo ambiente, 

população, indivíduo. 
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 4 Individual plasticity is the same of population plasticity? 

 

ABSTRACT 

Plasticity studies, especially with plants, have greatly increased in recent years, contributing 

for prediction of their responses to global changes. Although the definition, experimental 

studies of plasticity are rarely conducted with individuals of the same genotype. Alternatively, 

seeds from single mother plant or seeds of different individuals from the population are used, 

whereas many studies do not present this information. So, if these methodologies influence 

the results, the generalizability of these in meta-analytic approaches and their incorporation 

into predictive models of global change can be difficult. To compare these methods, Eugenia 

hiemalis Cambess. seeds were separated according to the collection and germinated at 100% 

and 0,3% of sun light. We evaluated the plasticity of 15 characteristics. The differences were 

not significant, however the plasticity indices indicate influence of seed collection. The 

plasticity of single mother plant descendants exceeded the population mean. Therefore, 

considering the higher extrapolation of the results collect seeds of various individuals and 

populations becomes interesting. However, as the seeds sources can vary with the research 

interest and the terms created to differentiate the individual and population plasticity are 

hardly used, we recommend that plasticity researchs indicate their seeds source. 

 

Keywords: global changes, phenotypic plasticity, genotype environment interaction, 

population, individual. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

A superfície da terra compreende um mosaico de ambientes com condições variáveis 

no tempo e no espaço, nos quais as espécies se distribuem de acordo com as características 

fenotípicas que possuem. A interferência humana tem modificado profundamente esses 

ambientes, influenciando diretamente a sobrevivência dos organismos que ali habitam 

(Matesanz et al. 2010). 

Quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, a sobrevivência dos 

organismos depende de duas respostas principais, fuga ou aclimatação (Valladares et al. 

2007).  A plasticidade fenotípica pode mediar a aclimatação, sendo definida como a 

capacidade de um único genótipo expressar diferentes fenótipos em resposta às modificações 

do seu ambiente (Stearns 1989; Agrawal 2001; Gurevitch et al. 2006; Lusk et al. 2008). 

Os estudos sobre plasticidade têm aumentando muito nos últimos anos (Matesanz et 

al. 2010), surgindo como uma poderosa ferramenta de predição das respostas das espécies 

diante do atual cenário de mudanças globais (Jump & Peñuelas 2005; Charmantier et al. 2008; 

Nicotra et al. 2010).  

Os efeitos dessas mudanças sobre as plantas tem sido o grande foco de atenção dos 

estudos realizados até então (Matesanz et al. 2010). No entanto, apesar da clara definição do 

termo plasticidade fenotípica, o teste de sua ocorrência em plantas raramente é realizado com 

indivíduos do mesmo genótipo (Saldanã et al. 2005). Diante desse problema, duas abordagens 

alternativas têm sido utilizadas, sendo essas, a coleta de sementes de um único indivíduo 

(Valladares et al. 2006), certificando que ao menos metade do genótipo será igual para todas 

as sementes, e a coleta de sementes de diferentes indivíduos da população (Rice & Bazzaz 

1989; Baquedano et al. 2008; Lockhart et al. 2012), o que é vantajoso quando a produção de 

sementes por indivíduo é baixa, mas compromete a fidelidade ao termo devido à possível 

variabilidade genética entre os mesmos. Além disso, muitos estudos deixam implícita a fonte 



80 

 

de sementes utilizada para sua realização (Valladares et al. 2002). Isso dificultará a 

generalização desses resultados em abordagens meta-analíticas, ou mesmo sua incorporação 

em modelos preditivos de mudanças globais, caso sejam constatadas diferenças entre essas 

abordagens.    

As plantas exibem uma série de respostas plásticas ao seu ambiente (Matesanz et al. 

2010) e um dos aspectos mais reconhecidos é a resposta da planta à luz (Smith 2000; Pearcy 

et al. 2005; Kami et al. 2010). As condições luminosas experimentadas pelas plantas são 

muito variáveis (Poorter et al. 2006). Estas variações ocorrem no espaço, no tempo (Cookson 

& Granier 2006), e no desenvolvimento das plantas. Logo, estas devem responder 

eficazmente a tais mudanças (Valladares et al. 2003). A plasticidade fenotípica é uma forma 

de resposta que permite a muitas espécies expandirem seus nichos ao longo do gradiente de 

luz encontrado em seu ambiente (Sultan et al. 1998), sendo a luz um fator determinante para a 

colonização e sobrevivência das plantas, especialmente em florestas tropicais (Nicotra et al. 

1999).  

Florestas tropicais são formações dinâmicas que abrigam diversos ambientes de luz 

(Théry 2001) como a planície de inundação neotropical do alto rio Paraná, que apresenta zona 

ripária com alta heterogeneidade florística, compreendendo desde remanescentes florestais 

pouco perturbados a áreas abertas a pleno sol (Romagnolo & Souza, 2006). Nesses distintos 

ambientes luminosos, Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae), espécie característica de zona 

ripária, é observada, o que sugere algum grau de plasticidade em resposta à luz. 

Nesse estudo foram avaliadas as respostas plásticas iniciais das plantas de E. 

hiemalis nos dois extremos de condições luminosas encontradas em seu ambiente natural 

(100% e 0,3% da luz solar total) simuladas experimentalmente, sendo comparadas as duas 

abordagens alternativas para experimentos de plasticidade. Assim, as sementes utilizadas no 

experimento foram divididas em dois grupos: coletadas do mesmo indivíduo e coletadas de 
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vários indivíduos da população. Diante disso foram formuladas as seguintes perguntas. (1) E. 

hiemalis apresenta plasticidade fenotípica em resposta à luz? (2) A plasticidade individual é 

correspondente à plasticidade populacional? (3) Essa correspondência é a mesma para todas 

as características avaliadas? 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo localiza-se na planície de inundação do alto rio Paraná, nos limites 

aproximados 22º 40’ a 22º 55’S e 53º 10’ a 53º 40’W (Romagnolo & Souza 2006). Esta área 

possui uma variedade tipológica de solos que, associada às variações físicas do terreno, 

imprime características peculiares aos agrupamentos florísticos. Além da variedade de solos, a 

planície de inundação do alto rio Paraná exibe diversos ambientes, abrangendo áreas de 

cerrado, de floresta estacional semidecidual (aluvial e submontana), de várzeas (Campos & 

Souza 1997), e de extensas pastagens (Romagnolo & Souza 2006). 

 

Coleta de material botânico 

Nas áreas nativas de Porto Rico, PR, E. hiemalis foi observada em três locais, sendo 

esses: ilha Porto Rico, ilha Mutum e margem esquerda do rio Paraná. Foram coletados 

manualmente 200 frutos, 100 provenientes de vários indivíduos da população e 100 retirados 

de uma única planta mãe, sendo dessa forma separados.  

Para os frutos coletados de vários indivíduos da população utilizou-se 25 indivíduos 

de porte semelhante ocorrentes na ilha Porto Rico, ilha Mutum e margem esquerda do rio 

Parana. A condição de luz dos ambientes nos quais os indivíduos foram encontrados foi 

variável, abrangendo áreas de pleno sol, com condição luminosa intermediária e altamente 

sombreada. Esses se encontravam espaçados por 0,3 – 5,0 km dentro do respectivo local, 
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considerando que a margem foi amostrada em dois pontos, e por 1,0 – 15,0 km entre os 

locais. Para as sementes coletadas do mesmo indivíduo, foram coletadas sementes de um 

exemplar ocorrente em condições intermediárias de luz, encontrado na ilha Mutum. 

Os frutos coletados foram recobertos por jornal, armazenados em embalagens 

plásticas e mantidos sob-refrigeração, sendo posteriormente levados ao Laboratório de 

Fisiologia Vegetal da Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde foram despolpados, 

sendo suas sementes utilizadas para o experimento.  

As medições de luz foram realizadas com um luxímetro, sendo efetuadas na 

margem esquerda do rio Paraná, em ambientes de pleno sol, e em condições sombreadas. 

Para as medidas de sombra foram escolhidos sistematicamente de forma visual os locais com 

dossel mais e menos fechado, não incluindo as clareiras, a fim de se fazer uma média dos 

valores obtidos. As medidas foram realizadas durante três dias nos horários de 10h, 12h e 

16h, considerando que esses são os horários de maior incidência solar. Essas medidas foram 

padronizadas para os ambientes de sol e sombra, incluindo os dois níveis de sombreamento, 

sendo tomados três valores em intervalos de 30 segundos a altura de 70 cm do nível do solo.  

 

Condução do experimento 

Para a condução desse experimento, as sementes coletadas do mesmo indivíduo 

(100) e de vários indivíduos da população (100) foram postas para germinar em bandejas 

marcadas diferencialmente, contendo substrato areia e substrato comercial Provaso, na 

proporção 2:1. Após desenvolvimento das plântulas, estas foram transferidas para sacos 

plásticos individuais de 18x30 cm também diferenciados, contendo o mesmo substrato. 

Para recriar o ambiente de luz natural de sol e de sombra nos quais E. hiemalis 

ocorre utilizou-se uma condição sem cobertura, correspondendo a 100% da incidência de luz 

solar e uma condição sombreada, para qual montou-se uma estrutura de 2m2 recoberta com 
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três camadas superiores e duas laterais de uma malha tipo aluminet com 90% de 

sombreamento (Valladares et al., 2002), afim de se alcançar o valor mensurado pelo 

luxímetro em campo, 0,3% de luz, sendo utilizado o mesmo aparelho para as duas medições 

para aumentar a confiabilidade dos resultados. A temperatura do ar não diferiu 

significativamente entre as condições. 

As medições de luz foram padronizadas da mesma forma que em campo, sendo 

efetuadas durante três dias nos horários de 10h, 12h e 16h e tomados três valores em 

intervalos de 30 segundos a altura de 70 cm do nível do solo. Para a sombra as medidas 

foram realizadas no centro e nas laterais da estrutura sendo também obtida a média dos 

valores encontrados. 

As plantas foram irrigadas manualmente duas vezes por dia até que fosse alcançada a 

capacidade de campo do solo.  

 

Variáveis mensuradas 

Foram mensuradas as seguintes variáveis: comprimento da raiz e parte aérea das 

plantas, número de folhas por planta, massa seca da raiz, caule e folha das plantas, massa seca 

por folha, área foliar, área específica foliar (AFE) e clorofila a, b e total. Essas foram 

mensuradas após 300 dias do transplante das plântulas para as duas condições e fontes de 

sementes. Utilizou-se 15 indivíduos da condição de sol e 10 indivíduos cultivados sob 

sombreamento para ambas as fontes de sementes.  

O comprimento da raiz e parte aérea da planta foi mensurado com uma régua, sendo 

o número de folhas contabilizado visualmente. 

Para a obtenção da massa fresca, as plantas já separadas pela condição e fonte de 

coleta, foram retiradas do substrato sendo separadas em: parte aérea, raiz e folhas e pesadas 
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em balança analítica de precisão. Após, o material vegetal foi colocado em estufa a 60°C onde 

permaneceram por uma semana, sendo feita análise da massa seca. 

Para a obtenção da área foliar as folhas foram escaneadas e as imagens analisadas 

através do programa Image-Pro Plus, com a escala específica. A AFE foi então calculada 

dividindo-se a área foliar pela massa seca da folha. 

A análise dos teores de clorofila foi realizada coletando-se folhas no período da 

manhã, utilizando-se cinco indivíduos de cada condição de luz (100% e 0,3%). De cada 

indivíduo foi retirado aproximadamente 0,100 gramas da folha fresca e a quantificação dos 

teores de clorofila a, b e total foram feitas de acordo com Arnon (1949), sendo que para a 

extração de clorofila utilizou-se acetona 80%, e a leitura feita em espectrofotômetro a 645 e 

663 nm. 

 

Análise dos dados  

As análises foram realizadas sempre com intuito de comparação das médias dos 

resultados obtidos nas avaliações quantitativas das características avaliadas entre os 

tratamentos (100% e 0,3% de luz solar total) e grupos experimentais (descendentes de um 

único indivíduo e de vários indivíduos da população), utilizando-se uma análise de variância 

(ANOVA bifatorial). Foram considerados significativos os atributos analisados que 

obtiveram p<0,05.  

Para a realização do teste de ANOVA foram testados os pressupostos de 

independência (no delineamento experimental), de normalidade, com um teste de Shapiro-

Wilk, e homocedasticidade utilizando o teste de Levene.  

Essas análises foram realizadas com auxílio do pacote estatístico Statistica versão 

7.0.  
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Para avaliar se plasticidade individual é correspondente à plasticidade populacional 

foi utilizado um Índice de Plasticidade Fenotípica (IPF), que varia de zero a um, o qual foi 

calculado para cada característica mensurada, como a diferença entre o valor máximo e o 

mínimo entre dois tratamentos, dividido pelo valor máximo obtido (Valladares et al. 2000). 

 

                               IPF= Média máxima – Média mínima 

                                                  Média máxima 

 

Dessa forma, esse é um índice comparativo entre as características, sendo que 

quanto mais próximo de 1 forem os valores do índice maior é o indicativo da plasticidade 

daquela característica.  

Baseado no índice de IPF foi criado o índice de valores extremos para a plasticidade 

(IVEP) no qual, em substituição aos valores de média, são utilizados os valores extremos 

para o cálculo da plasticidade.  

 

                               IVEP= Valor máximo – Valor mínimo 

                                                  Valor máximo 

 

Esse índice é utilizado para considerar a variação em torno da média e foi empregado 

em conjunto com o IPF para uma vez que a coleta realizada implica em diferentes níveis de 

variabilidade considerando princípios genéticos. 

 

4.3 RESULTADOS 

E. hiemalis é uma espécie que varia de arbustiva profusamente ramificada quando 

em áreas abertas à pleno sol, a arvoreta quando em formações de baixa intensidade luminosa. 
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Para o experimento, as sementes não apresentaram germinação uniforme, o que 

limitou drasticamente o número de réplicas considerando que estas foram avaliadas 300 dias 

depois do transplante das plântulas. 

Houve variação significativa entre todas as características avaliadas em E. hiemalis 

quando comparadas entre as condições de sol e de sombra (Tabela 1). Porém, se 

considerarmos o fator fonte de sementes não há diferenças significativas para nenhuma dessas 

características (Fig. 1, 2 e 3). 

Os valores obtidos para os índices de plasticidade fenotípica mostram alta 

plasticidade da espécie e indicam variação para a plasticidade mensurada entre as formas de 

coletas. Apesar da pequena diferença de valores, quando foi utilizado o IPF, a maioria das 

características avaliadas (13 de 15 características) apresentou maior plasticidade quando a 

fonte de sementes foi uma única planta em relação às sementes que foram coletadas de vários 

indivíduos da população (abela 1). No entanto, quando o foi calculado o IPEV, observou-se 

uma tendência contrária a anterior, sendo que a maior parte das características (12 de 15) 

apresentou valores de plasticidade maior quando foram coletadas de vários indivíduos da 

população, em relação à coleta realizada em uma única planta mãe (Tabela 2). 

E. hiemalis possui caule e raiz aclorofilados, sendo a raiz axial e folhas pecioladas 

simples de filotaxia oposta cruzada. O comprimento da parte aérea (cm2) (Fig. 1A), 

comprimento da raiz (cm) (Fig. 1B) e número de folhas (Fig. 1C) foram significativamente 

maiores em indivíduos desenvolvidos a pleno sol em relação aos desenvolvidos em condições 

sombreadas para ambas as fontes de sementes.  

O mesmo ocorre com a massa fresca do caule (Fig. 2A), massa seca do caule (Fig. 

2B), massa fresca da raiz (Fig. 2C) e massa seca da raiz (Fig. 2A), as quais são 

significativamente maiores em indivíduos desenvolvidos a 100% de luz em relação aos 

desenvolvidos em 0,3% de luz.  
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Para ambas as variáveis não houve influência significativa do fator fonte de 

sementes, uma vez que as respostas à intensidade luminosa seguem a mesma tendência e 

apresentam valores semelhantes para a média das características mensuradas. 

A massa fresca foliar (Fig. 3A), massa seca foliar total (Fig. 3B), área foliar (Fig. 3C) 

e massa seca por folha (Fig. 3D) foram maiores para os indivíduos cultivados em 100% de luz 

em relação aos cultivados em 0,3% de luz para ambas as fontes de sementes. Os valores de 

área foliar dos indivíduos a pleno sol apresentaram aproximadamente o dobro do valor das 

folhas a 0,3% de luz. Já a massa seca por folha apresentou valores maiores para as folhas de 

100% de luz, superando as folhas a 0,3% em cerca de sete vezes, para descendentes de vários 

indivíduos e cinco vezes para descendentes de uma única planta mãe. No entanto, essa 

diferença entre as fontes de sementes não foi significativa devido ao elevado erro padrão para 

a média dos valores obtidos nas plantas descendentes de vários indivíduos da população. 

Em oposição, maiores valores de AFE (Fig. 3E), clorofila a por unidade de massa 

foliar (Fig. 3F), clorofila b por unidade de massa foliar (Fig. 3G) e clorofila total por unidade 

de massa foliar (Fig. 3H) foram encontrados em folhas desenvolvidas em 0,3% de luz.  

 

4.4 DISCUSSÃO 

As distintas formas que E. hiemalis foi observada em campo consistem em uma 

resposta plástica de aclimatação ao seu ambiente luminoso, considerando que em campos 

abertos, onde essa espécie recebe grande quantidade de luz, investimentos em altura não são 

favoráveis. Dessa forma, esses indivíduos crescem lateralmente de forma profusa. Já em 

ambientes de sombreados, nos quais ocorre limitação de luz, esta espécie cresce verticalmente 

de forma encontrar um lugar mais iluminado do dossel sem a emissão de ramos laterais que 

nesse caso não seriam lucrativos uma vez que não trariam grande retorno fotossintético 

(Ballaré et al. 1990).  
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Espécies que ocupam uma diversidade de ambientes luminosos frequentemente 

disparam respostas plásticas apropriadas, que as permitem se estabelecer de forma eficiente 

no ambiente (Sultan et al. 1998; Sultan 2003). Os resultados obtidos indicam que E. hiemalis 

apresenta grande potencial plástico, respondendo morfológica e fisiologicamente às condições 

de seu ambiente, sendo que as condições de luz simuladas durante o estudo determinam 

diversas modificações em todos os parâmetros avaliados nessa espécie.  

Em relação à fonte de sementes, apesar da não significância estatística, é possível 

fazer algumas inferências com base nos valores diferenciais dos índices. Os maiores valores 

de plasticidade para plantas descendentes de único indivíduo em relação às descendentes de 

vários indivíduos quando utilizado o IPF, e com tendência contrária quando utilizado o IPEV, 

indicam interferência da fonte de sementes para avaliação da plasticidade. Essa diferença 

pode decorrer dos valores extremos mensurados nos descendentes de vários indivíduos, o que 

faz com que apesar de ter uma média de plasticidade menor, verificada pelo IPF, à variação 

em torno dessa é maior, o que pode ser observado pelo IPEV, uma vez que na coleta de 

sementes de vários indivíduos, provavelmente, uma maior variedade de genótipos é 

amostrada.  

Dessa forma, por simples escolha casual, quando são coletadas sementes de um 

único indivíduo para o experimento podemos distorcer o resultado da pesquisa para cima ou 

para baixo da média populacional. Essa alteração pode ser explicada porque nem todos os 

indivíduos de uma espécie ou população apresentam o mesmo grau de plasticidade 

(Valladares et al. 2000). Isso decorre não somente de sua identidade como espécie, mas 

também do nível de variabilidade, previsibilidade e intensidade das variações do ambiente no 

qual se encontra (Weinig 2000; Donohue et al. 2001; Callaway et al. 2003; Gianoli 2004; Van 

Kleunen & Fischer 2005; Richards et al. 2006; Sultan 2007; Crispo et al. 2010). Portanto, a 

plasticidade está sujeita a mecanismos evolutivos (Sultan 1995; Valladares et al. 2000; Van 
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Kleunen & Fischer 2005), uma vez que pode influenciar o desempenho da planta no ambiente 

(Crispo et al. 2010; Matesanz et al. 2010). O tempo para essa evolução pode ser variável de 

acordo com o número de indivíduos da população e da variabilidade no grau de plasticidade 

dos mesmos (Sultan & Bazzaz 1993), sendo que o tempo de evolução em um ambiente 

influencia na manifestação da plasticidade (Sultan 1995; Valladares et al. 2000; Van Kleunen 

& Fischer 2005).   

Nesse estudo, como para ambos os grupos foram utilizadas poucas repetições, devido 

à baixa uniformidade de germinação, e para a coleta de vários indivíduos não foram coletadas 

sementes de muitas populações, foi possível observar apenas uma tendência do que pode 

ocorrer em estudos em grande escala. Portanto, como as plantas da mesma espécie podem 

formar populações em diversos locais, apresentando variações genotípicas para a 

manifestação da plasticidade (Weinig 2000; Donohue et al. 2001; Callaway et al. 2003; 

Gianoli 2004; Valladares et al. 2007). Em meio a cenários de mudanças globais, aonde muitos 

estudos sobre plasticidade vêm contribuindo para criação de modelos preditivos (Jump & 

Peñuelas 2005; Charmantier et al. 2008; Nicotra et al. 2010), a utilização de sementes de um 

maior número de indivíduos e populações possível pode trazer resultados mais confiáveis que 

representem as respostas médias da maior quantidade de genótipos. Dessa forma, isso 

reduziria os riscos da coleta aleatória de um indivíduo que não represente corretamente a 

média de plasticidade da espécie. No entanto, como a fonte de sementes pode variar de acordo 

com o interesse da pesquisa, sugerimos que estudos realizados sobre esse tema deixem 

explicita essa informação, ou seja, se a plasticidade mensurada se refere a clones, meio-

irmãos ou as populações. Isso porque, apesar da criação de termos específicos para diferenciar 

a plasticidade de indivíduos com mesmo genótipo (plasticidade fenotípica) e a plasticidade da 

população (interação genótipo-ambiente) muitos autores utilizam esses termos de forma 

sinônima (Pigliucci 2005). Além disso, existe uma limitação terminológica em englobar as 
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repostas de meio-irmãos, como no caso da plasticidade mensurada quando coletadas sementes 

de uma única planta mãe sem o controle da polinização. Sendo que a criação excessiva de 

termos pode dificultar a busca desses artigos em base de dados. 

Em relação às variáveis mensuradas observa-se que algumas respostas plásticas 

esperadas são limitadas pelo caráter estressante do ambiente. Assim, mesmo que o potencial 

plástico de um determinado traço seja grande a plasticidade manifestada pode ser pequena 

devido à limitação por recursos ou estresses ambientais (Van Kleunen & Fischer 2005).  

O maior desenvolvimento em termos de comprimento e massa seca e fresca da parte 

aérea e raiz em indivíduos a pleno sol para ambas as fontes de coleta decorre da maior 

capacidade fotossintética, propiciada pela luz abundante nesse ambiente, o que resulta em 

uma maior alocação de fotossintatos para o acúmulo de biomassa. Em oposição, os baixos 

valores observados em ambientes sombreados devem-se à característica limitante desse 

ambiente. Dessa forma, apesar das condições a pleno sol serem prejudiciais para a 

fotossíntese, o elevado sombreamento pode limitar drasticamente o crescimento da planta 

(Valladares et al. 2002). Isso indica a elevada importância da luz recebida pelas clareiras, uma 

vez que, quando observados em campo, os indivíduos em condições sombreadas possuem 

características peculiares da fuga ao sombreamento (Schmitt & Wulff 1993; Smith & 

Whitelam 1997), com caules alongados em relação aos indivíduos a pleno sol com porte 

menor.  

Assim, como a atividade fotossintética depende luz (Pury & Farquhar 1997) e a luz 

advinda das clareiras pode representar mais de 90% da luz necessária para o ganho diário de 

carbono nessas plantas (Valladares et al. 1997; Leakey et al. 2005), sendo também o único 

caminho de passagem da luz direta (Smith et al. 1989; Pearcy 1990). Isso explica o 

crescimento quase nulo em indivíduos de E. hiemalis cultivados a 0,3% de luz, onde durante 

toda a realização do experimento não houve nenhuma forma de penetração extra desse 
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recurso. Condições estressantes podem mudar as respostas metabólicas e mesmo plásticas 

esperadas em plantas (Poorter & Pothmann 1992; Sims & Pearcy 1994; Clark  et al. 1996). A 

diminuição das taxas metabólicas leva a uma considerável redução do crescimento em 

ambientes sombreados (Grime 1977), já que a manutenção deste pode representar um custo 

muito elevado, sendo priorizada a sobrevivência da planta pela redução da alocação de 

biomassa (Kitajima 1994; Clark et al. 1996). 

Pelo mesmo motivo, a área foliar, que devido ao seu importante papel na captura de 

luz, era esperado que fosse maior para condição de 0,3% de luz, apresentou menores valores 

nessa condição. Em ambientes onde a luz é limitante a maximização da captura da luz 

disponível mediante aumento da área foliar seria uma estratégia interessante. Assim, como 

essa característica possui elevada plasticidade (Markesteijn et al. 2007), essa resposta 

contrária deve ser consequência da falta de recursos para esse investimento.  

A maior massa seca das folhas nas plantas mantidas a 100% de luz, em relação às 

plantas sob 0,3% de luz, decorre do maior desenvolvimento de tecidos destinados à 

fotossíntese, os quais aumentam a capacidade de utilização da luz em ambientes em que esse 

recurso é abundante (Ogushi  et  al.  2006; Poorter et al. 2009). Já em condições de pouca luz, 

como as encontradas em 0,3% de luminosidade, a quantidade desse recurso é atenuada nos 

primeiros micrômetros da folha, dessa forma as plantas frequentemente produzem folhas mais 

delgadas, e em consequência com menores valores de massa seca (Givnish 1988).  

Apesar da menor área das folhas a 0,3% de luz, a relação da área foliar construída 

por uma determinada unidade de massa seca (AFE) é maior para as folhas de sombra. Esta é 

uma resposta aclimatativa comum das folhas desenvolvidas em ambientes limitantes em 

relação ao recurso luminoso, o que aumenta a área de captura de luz para as mesmas 

(Lichtenthaler et al.1981; Givnish 1988 Poorter et al. 2009). Além disso, espécies que se 

estabelecem em diversas condições de luz, como E. hiemalis, devem ser capazes de produzir 
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folhas morfológica e fisiologicamente aclimatadas a essas distintas condições (Walters & 

Field 1987), levando, consequentemente, a maximização do ganho de carbono nas mesmas 

(Evans & Poorter 2001). 

Em relação à clorofila o valor encontrado para clorofila a, b e total era esperado, uma 

vez que o aumento da concentração de clorofila por unidade de área em folhas de sombra é a 

muito conhecida (Beck 1938; Lichtenthaler et al.1981; Givnish 1988; Brand 1997). Estes 

pigmentos absorvem cerca de 85% no comprimento de onda de 400 a 700 nm da luz 

juntamente com as xantofilas e os carotenoides (Smith et al. 2004), sendo que nessa faixa de 

luz, conhecida com fotossinteticamente ativa, a maior absorção é realizada pelas clorofilas, as 

quais estão em sua maioria associadas com complexos antena de absorção de luz (Anderson 

& Beardall 1991). Nesses complexos, pigmentos de clorofila a e b estão localizados 

centralmente em associação com outros pigmentos como as xantofilas (Smith et al. 2004). 

Esta elevada concentração de clorofila em folhas a 0,3% de luz representa uma estratégia 

muito interessante para aquisição dos poucos fótons de luz que penetram no ambiente 

(Niinemets 2007; Valladares & Niinemets 2008). Além disso, indivíduos expostos à baixa 

intensidade luminosa em detrimento do investimento em crescimento investem em atributos 

fisiológicos e bioquímicos que garantam a sua sobrevivência (Kitajima 1994) como moléculas 

envolvidas na captação de luz (Niinemets 2007; Valladares & Niinemets 2008). 

Esse estudo foi a primeira tentativa realizada com intuito de contrastar as diferentes 

fontes de semente como motivo de variação da plasticidade mensurada. Os resultados do 

índice de plasticidade indicam, mesmo que preliminarmente, a influência da forma de coleta 

de sementes para a plasticidade mensurada. Embora a análise estatística não tenha 

identificado variação entre as respostas apresentadas por E. hiemalis em relação a fonte de 

sementes, os índices de plasticidade calculados quando a coleta foi realizada em uma única 

planta mãe superou a média real da população. Portanto, considerando a maior extrapolação 
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dos resultados, a coleta de sementes de vários indivíduos e populações torna-se interessante. 

No entanto, como isso pode variar de acordo com o interesse da pesquisa e os termos criados 

para diferenciar a plasticidade populacional são pouco empregados, aconselhamos que as 

pesquisas sobre plasticidade indiquem qual a fonte de sementes utilizada para sua condução. 

Nesse sentido, a realização de novos experimentos que incluam um maior número de 

espécies, réplicas e populações amostradas torna-se importante para dar suporte às evidências 

aqui apresentadas e fornecer novas percepções sobre a influência do genótipo na manifestação 

da plasticidade fenotípica em plantas. 
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Tabela 1. Valores de P e IPF com base nas médias para as características avaliadas entre as duas condições e fontes 

de semente. Plantas cultivadas a pleno sol descendentes de um único indivíduo (SL I) e de vários indivíduos da 

população (SL P), plantas cultivadas em sombreamento descendentes de um único indivíduo (SM I) e de vários 

indivíduos da população (SL P). Comprimento da parte aérea (CPA), Comprimento da raiz (CR), massa fresca foliar 

(MFF), do caule (MFC) e raiz (MFR), número de folhas (NF), massa seca foliar total (MSF tot.) e por unidade (MSF 

un.), massa seca do caule (MFC), e raiz (MFR), área foliar (AR), área foliar específica (AFE), clorofila a por massa da 

folha (Chla/MF), clorofila b por massa da folha (Chlb/MF), clorofila total por massa da folha (Chltotal/MF). * = 

combinações. Resultados significativos (p<0,05). 

COMBINAÇÕES SL I * SM I SL P * SM P 

CARACTERÍSTICAS P IPF P IPF 

CPA 0,00 0,695 0,00 0,718 

CR 0,00 0,55 0,00 0,439 

MFF 0,00 0,95 0,00 0,931 

MFC 0,00 0,971 0,00 0,961 

MFR 0,00 0,975 0,00 0,955 

NF 0,00 0,873 0,00 0,864 

MSF tot. 0,00 0,957 0,00 0,944 

MSC 0,00 0,974 0,00 0,973 

MSR 0,00 0,976 0,00 0,959 

MSF un. 0,00 0,728 0,00 0,791 

AR 0,00 0,487 0,00 0,458 

AFE 0,00 0,449 0,00 0,444 

Chla/MF 0,00 0,995 0,00 0,991 

Chlb/MF 0,00 0,994 0,00 0,99 

Chltotal/MF 0,00 0,998 0,00 0,995 
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Tabela 2. Valores de P e IPF com base nos valores extremos para as características avaliadas entre as duas condições 

de luz e fontes de semente.  

COMBINAÇÕES SL I * SM I SL P * SM P 

CARACTERÍSTICAS P IPF P IPF 

CPA 0,00 0,836 0,00 0,865 

CR 0,00 0,795 0,00 0,857 

MFF 0,00 0,99 0,00 0,991 

MFC 0,00 0,994 0,00 0,997 

MFR 0,00 0,996 0,00 0,991 

NF 0,00 0,927 0,00 0,952 

MSF tot. 0,00 0,991 0,00 0,992 

MSC 0,00 0,994 0,00 0,997 

MSR 0,00 0,996 0,00 0,993 

MSF un. 0,00 0,934 0,00 0,983 

AR 0,00 0,876 0,00 0,87 

AFE 0,00 0,899 0,00 0,958 

Chla/MF 0,00 0,997 0,00 0,998 

Chlb/MF 0,00 0,997 0,00 0,998 

Chltotal/MF 0,00 0,998 0,00 0,999 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Box plots dos parâmetros mensurados em indivíduos de Eugenia hiemalis de acordo com a condição e a 

fonte de sementes. Os quadrados representam a média e a extensão da linha vertical o erro padrão. Cada 

característica mensurada entre os indivíduos dos diferentes grupos é representada com letras diferentes para 

valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras iguais para valores que não foram significativamente 

diferentes (p>0,05). 
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Figura 2. Box plots dos parâmetros mensurados em indivíduos de Eugenia hiemalis de acordo com a condição e a 

fonte de sementes. Os quadrados representam a média e a extensão da linha vertical o erro padrão. Cada 

característica mensurada entre os indivíduos dos diferentes grupos é representada com letras diferentes para 

valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras iguais para valores que não foram significativamente 

diferentes (p>0,05). 
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Figura 3. Box plots dos parâmetros mensurados em indivíduos de Eugenia hiemalis de acordo com a condição e a 

fonte de sementes. Os quadrados representam a média e a extensão da linha vertical o erro padrão. Cada 

característica mensurada entre os indivíduos dos diferentes grupos é representada com letras diferentes para 

valores significativamente diferentes (p<0,05) e letras iguais para valores que não foram significativamente 

diferentes (p>0,05). 
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APÊNDICE - Variáveis quantitativas (média ± desvio padrão) mensuradas em indivíduos de Eugenia hiemalis 
provenientes de duas condições de luz e fontes de semente. 
  Indivíduo População 

 Condições 

Característica Sombra Sol Sombra Sol 

CPA 13,46 (± 3,69) 44,26 (± 8,08) 12,93 (± 4,18) 46,00 (± 7,17) 

CR 18,03 (± 5,83) 40,14 (± 7,07) 22,30 (± 7,72) 39,75 (± 8,09) 

MFF 0,40 (± 0,26) 8,30 (± 3,06) 0,61 (± 0,44) 8,92 (± 2,88) 

MFC 0,14 (± 0,08) 5,17 (± 2,22) 0,18 (± 0,12) 4,95 (± 2,36) 

MFR 0,08 (± 0,06) 3,62 (± 1,70) 0,13 (± 0,08) 2,97 (± 1,10) 

NF 8,40 (± 1,07) 66,33 (± 17,63) 9,33 (± 3,77) 68,73 (± 28,42)  

MSF tot. 0,16 (± 0,10) 3,98 (± 1,54) 0,24 (± 0,16) 4,37 (± 1,59) 

MSC 0,07 (± 0,04) 2,89 (± 1,22) 0,07 (± 0,04) 2,63 (± 1,29) 

MSR 0,04 (± 0,03) 2,04 (± 0,85) 0,06 (± 0,04) 1,69 (± 0,62) 

MSF un. 0,02 (± 0,01) 0,09 (± 0,03) 0,02 (± 0,01) 0,13 (± 0,16) 

AR 4,62 (± 2,55) 9,02 (± 2,40) 5,01 (± 2,34) 9,24 (± 3,27) 

AFE 177,63 (± 13,37) 97,75 (± 19,52) 172,14 (± 29,30) 95,58 (± 28,45) 

Chla/MF 429,28 (± 141,15) 2,05 (± 0,37) 347,62 (± 108,34) 3,05 (± 2,35) 

Chlb/MF 172,85 (± 58,38) 0,88 (± 0,16) 140,99 (± 46,12) 1,29 (± 0,98) 

Chltotal/MF 709,15 (± 180,73) 1,31 (± 0,21) 535,90 (± 114,31) 2,53 (± 2,68) 
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5 Plasticidade fenotípica de Eugenia hiemalis Cambess. em resposta à luz: avaliação ao 

longo do tempo em características individuais e modulares. 

 

RESUMO 

Em condições naturais a luz é um fator muito variável e as plantas se aclimatam a essas 

variações de diversas formas. A indução dessas respostas varia com o desenvolvimento 

ontogenético das plantas, e apesar de serem consideradas como propriedade do indivíduo, 

essas são manifestadas em suas subunidades modulares. Nesse estudo foi comparada, ao 

longo de 300 dias, a plasticidade manifestada em características em nível indivíduo e de 

módulo em plantas de Eugenia hiemalis Cambess. cultivadas em 100%, 65%, 50% e 30% de 

luz.  Os índices de plasticidade fenotípica diferem ao longo do tempo e entre as características 

individuais, nas quais se manifesta progressivamente, e modulares, onde ocorre de forma 

variável entre os períodos. A plasticidade fenotípica se mostrou adaptativa nas condições de 

100%, 65%, 50%, 30%, de luz, o que pode ser explicado pela teoria de forrageamento ótimo. 

Os resultados obtidos confirmam o proposto pelo conceito modular, uma vez que a maior 

variabilidade para os módulos indica que esses respondem de forma semi-independente da 

planta. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento ontogenético, módulo, teoria do forrageamento ótimo, 

zona ripária. 
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5 Phenotypic plasticity of Eugenia hiemalis Cambess. in response to light: assessment 

over time in individual and modular features. 

 

ABSTRACT 

Under natural conditions the light is a highly variable factor and plants acclimate to these in 

many different ways. The induction of these responses varies with the ontogenetic 

development of plants, and although they are considered as an individual feature, these are 

manifested in their modular subunits. This study have compared, through 300 days, the 

manifested plasticity in individual and module features from Eugenia hiemalis Cambess. 

plants cultured in 100%, 65%, 50% and 30% of sun light. The phenotypic plasticity indices 

differ over time and between individual features, in which progressively manifested, and 

modular features, which occurs variably between the periods of time. The phenotypic 

plasticity showed adaptive in the condition of 100%, 65%, 50%, 30%, of light, which can be 

explained by the optimal foraging theory. The results confirm the proposed modular concept, 

since the greatest variability indicates that these modules responds in a semi-independent way 

from the plant. 

 

Keywords: ontogenetic development, module, optimal foraging theory, riparian zone. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

O ambiente de luz natural das plantas varia no espaço e no tempo em diversos 

aspectos, como quantidade, qualidade, duração (Cookson & Granier 2006) e direção 

(Fankhauser & Chory 1997). Para lidar com essas variações, as plantas respondem de muitas 

formas (Valladares et al. 2003), sendo que essas respostas aclimatativas são decorrentes da 

plasticidade fenotípica, que consiste na capacidade de um organismo com determinado 

genótipo expressar diferentes fenótipos em resposta ao ambiente (Agrawal 2001; Lusk et al. 

2008; Gianoli & Valladares 2012).  

A ocupação eficiente de diferentes habitats luminosos pode ser possibilitada pela 

plasticidade alocacional, a qual representa o ajuste de tecidos direcionados ao recurso em falta 

(Sultan et al. 1998; Sultan 2003). A hipótese de forrageamento ótimo considera como um 

indivíduo pode maximizar a captura de recursos por meio de modificações em diversos 

caracteres (Stoll & Schmid 1998), sendo que a plasticidade morfológica tem papel importante, 

possibilitando o forrageamento eficaz das plantas por recursos essenciais, como a luz (de 

Kroon et al. 2009). Assim, estudos que abordem a plasticidade para esses traços podem 

fornecer importantes informações sobre o papel de ajuste da plasticidade em diferentes 

condições luminosas (Sultan 2004), especialmente no início do desenvolvimento das plantas, 

considerando que as respostas iniciais são decisivas para sua sobrevivência (Fankhauser & 

Chory 1997; Sultan 2004; Fenner & Thompson 2005). 

Alterações associadas à ontogenia das plantas, conhecidas como alométricas (de 

Kroon et al. 2005), influenciam não somente o tamanho e a forma das plantas (Evans 1972) 

como suas respostas ao ambiente (de Kroon et al. 2005). A relação do estágio ontogenético 

das plantas com a plasticidade por essas manifestada, conhecida como deriva ontogenética 

(Evans 1972), foi incorporada ao conceito desenvolvido por Pigliucci et al. (1996) 

denominado normas de reação do desenvolvimento. Posteriormente ambos os conceitos de 
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trajetórias alométricas, deriva ontogenética e normas de reação do desenvolvimento, foram 

aplicados por de Kroon et al. (2005) para o nível modular.  

Segundo o conceito modular a plasticidade, assim como o crescimento e 

desenvolvimento, é manifestada em nível de módulo, sendo a plasticidade total a soma de 

todas as mudanças induzidas em cada módulo (de Kroon et al. 2005). Módulos são unidades 

funcionais repetidas produzidas durante o desenvolvimento ontogenético das plantas (Preston 

& Ackerly 2004), seguindo rotas pré-programadas que podem sofrer considerável alteração 

do ambiente, manifestando, consequentemente, diferentes níveis de plasticidade (de Kroon et 

al. 2005).  

Apesar de a hipótese de forragemaneto ótimo ter sido pensada como uma 

propriedade do indivíduo (Stoll & Schmid 1998), esta só é viabilizada pela plasticidade em 

nível modular (de Kroon et al. 2009). As plantas respondem a gradientes finos, como 

mudanças diárias, semanais ou mensais da radiação incidente no seu ambiente por meio de 

ajustes locais (Karban 2008). Somente captando e respondendo a essas pequenas variações a 

planta consegue forragear e obter o melhor desempenho em um ambiente variável, como o 

ambiente de luz (de Kroon et al. 2009). 

Algumas plantas adaptam-se a uma ampla gama de condições luminosas enquanto 

outras estão restritas a estreitas faixas de luz. Eugenia hiemalis Cambess. (Myrtaceae) é uma 

planta arbustiva típica de florestas tropicais, onde a relação com a luz é determinante para 

colonização e sobrevivência da espécie (Clark & Clark 1992; Nicotra et al. 1997; Nicotra et 

al. 1999), sendo encontrada principalmente nas zonas ripárias onde ocorre em variadas 

condições luminosas (Romagnolo & Souza 2006).  

A zona ripária pertencente a planície de inundação neotropical do alto rio Paraná 

apresenta grande heterogeneidade florística, sendo encontradas desde formações arbóreas até 

aquelas com predomínio de gramíneas (Souza et al. 2004), constituindo ambientes luminosos 
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muito distintos nos quais E. hiemalis é amplamente distribuída, o que sugere a existência de 

traços morfológicos plásticos que permitam essa ocupação.  

Nesse estudo foi avaliada a relação do estágio ontogenético das plantas com a 

plasticidade fenotípica utilizando características em nível de indivíduo e de módulo. Para tal, 

plantas de E. hiemalis foram cultivadas durante 300 dias de avaliação ao longo de um 

gradiente luminoso experimental (100%, 65%, 50% e 30% da luz solar), sendo considerado 

apenas o aspecto quantidade de luz. Foram testadas as seguintes hipóteses: (1) Se o ambiente 

luminoso é detectado e as respostas plásticas são geradas em nível modular (de Kroon et al. 

2005) e não de indivíduo, as respostas disparadas em nível modular devem ser diferentes da 

mensurada em nível de indivíduo, uma vez que os módulos responderiam de forma 

independente; (2) Pelo mesmo motivo, o índice de plasticidade mensurado para características 

em nível modular deve ser diferente do mensurado para características em nível de indivíduo. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo 

A área de estudo localiza-se na planície de inundação do alto rio Paraná, nos limites 

aproximados de 22º 40’ a 22º 55’S e 53º 10’ a 53º 40’W, abrangendo áreas dos Municípios de 

Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, no estado do Paraná, e de Bataiporã, Jateí e 

Taquaruçu, em Mato Grosso do Sul (Romagnolo & Souza 2006). A zona ripária é bastante 

heterogênea, sendo formada por áreas de vegetação herbácea-arbustiva com predomínio de 

gramíneas e completa exposição à luz solar e áreas de vegetação florestal bastante sombreada 

(Romagnolo & Souza 2006), tendo sofrido consideráveis impactos antrópicos (Campos & 

Souza 1997).  
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Coleta de material botânico 

Foram coletados frutos de E. hiemalis, espécie ocorrente na zona ripária da planície 

de inundação do alto rio Paraná, nas proximidades do município de Porto Rico, PR. Os frutos 

foram coletados do mesmo indivíduo e armazenados em sacos plásticos recobertos por 

jornais e colocados sob refrigeração para melhor conservação, sendo posteriormente levados 

ao Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde 

foram despolpados para a contagem das sementes. 

 

Experimento de gradiente luminoso 

Para a condução desse experimento foram utilizadas 200 sementes, sendo estas 

distribuídas entre as condições de 100%, 65%, 50% e 30% de luz solar. A distribuição foi 

feita aleatoriamente retirando-se 50 sementes de um recipiente para cada condição de luz. As 

sementes foram postas para germinar em bandejas contendo substrato areia lavada e mistura 

comercial Provaso na proporção 2:1. Após o desenvolvimento das plântulas, essas foram 

transferidas para sacos plásticos individuais de 18x30 cm contendo o mesmo substrato.  

O gradiente luminoso constituído por quatro condições luminosas, 100%, 65%, 50% 

e 30% de luz solar, foi alcançado em um ambiente a pleno sol e em estruturas de 2m2 

recobertas com diferentes malhas tipo sombrite.  

Foram realizadas medições de luz com um luxímetro, sendo padronizadas da mesma 

forma para todas as condições, sendo efetuadas durante três dias nos horários de 10h, 12h e 

16h e tomados três valores em intervalos de 30 segundos a altura de 70 cm do nível do solo.  

As plantas foram irrigadas manualmente duas vezes por dia até o alcance da 

capacidade de campo do solo.  
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Variáveis mensuradas 

Para testar as hipóteses do estudo (Fig. 1), foram mensurados: altura da parte aérea, 

número de folhas, número de ramos, comprimento das folhas, largura das folhas e a razão 

entre o comprimento e a largura foliar. Estas foram obtidas no momento do transplante das 

plântulas e após 60, 120, 180, 240 e 300 dias do mesmo para todos os tratamentos. Como 

traços em nível de indivíduo foram considerados a altura da parte aérea, número de folhas e 

número de ramos. A altura da parte aérea foi aferida por meio de uma trena e a contagem de 

folhas e ramos foi feita visualmente. Como traços em nível de módulo foram utilizados o 

comprimento da folha, a largura da folha e a razão entre essas variáveis. As folhas tiveram seu 

comprimento tomado na nervura central, e a largura obtida na maior distância, utilizando-se 

um paquímetro. Essas medidas foram tomadas da última folha desenvolvida a cada avaliação.  

 

Análise dos dados 

A análise dos dados foi realizada com intuito de comparação das médias dos 

resultados obtidos nas avaliações quantitativas das características avaliadas entre os 

diferentes tratamentos e traços utilizando-se uma análise de variância (ANOVA bifatorial). 

Foram considerados significativos os atributos analisados que obtiveram p<0,05.  

Para realização do teste-t e ANOVA foram testados os pressupostos de 

independência (no delineamento experimental), de normalidade, com um teste de Shapiro-

Wilk, e homocedasticidade utilizando o teste de Levene.  

Essas análises foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico Statistica versão 

7.0.  

Para avaliar se a manifestação da plasticidade fenotípica ocorre de forma diferente 

entre os traços mensurados, foi utilizado o Índice de Plasticidade Fenotípica (IPF), que varia 

de zero a um, o qual foi calculado para cada característica, como a diferença entre o valor 
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mínimo e o máximo entre os diferentes tratamentos, dividido pelo valor máximo obtido 

(Valladares et al. 2000), conforme fórmula abaixo. 

 

 

IPF= Média máxima – Média mínima 

Média máxima 

 

 

Dessa forma, esse é um índice comparativo entre as características, sendo que 

quanto mais próximo de 1 for o índice maior é o indicativo da plasticidade daquela  

 característica.  

 

5.3 RESULTADOS 

Os valores dos índices de plasticidade indicaram que E. hiemalis apresenta grande 

plasticidade fenotípica, a qual difere em intensidade entre as características em nível de 

indivíduo e de módulo. O comprimento da parte aérea da planta apresentou elevada 

plasticidade, assim como o número de folhas e número de ramos, com exceção do primeiro 

período. O comprimento e a largura da folha são pouco plásticos em relação às anteriores 

apresentando valores inferiores a 0,5 para todos os períodos de avaliação (Tabela 1).  

 Em relação ao caráter progressivo, variáveis em nível de indivíduo apresentaram 

níveis de plasticidade com notável tendência progressiva com o aumento do tempo. Já para as 

características modulares não ocorreu um padrão claro, mas sim uma grande variabilidade da 

plasticidade fenotípica (Tabela 1). 

E. hiemalis apresentou pequenas modificações em tamanho entre os períodos de 

avaliação e atingiu porte relativamente pequeno considerando o tempo total de observação de 
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300 dias após o transplante das plantas para ambas as condições. No momento do transplante 

(período 0) a altura das plântulas diferiu significativamente entre a maioria das condições 

(p<0,05), com exceção  das condições de 50% e 30 % de luz, sendo que quanto maior o nível 

de sombreamento maior a altura das plântulas. Já, no primeiro período somente a altura da 

parte aérea das plantas a pleno sol foi significativamente menor em relação às demais 

condições, exceto quando comparadas as plantas 65% de luz (p>0,05), a qual apresentou 

plantas com altura significativamente menor do que as de 30% de luz (p<0,05). No segundo 

período as plantas de 65% e 50%, assim como 50% e 30% de luz não diferiram 

significativamente (p>0,05). No terceiro período, a altura das plantas cultivadas em 30% de 

luz foi maior em relação a todas as demais, havendo similaridade apenas entre as médias de 

altura das condições de 100% e 50% e entre 65% e 50% de luz. No quarto período essa 

similaridade permaneceu apenas entre as condições de 65% e 50% de luz, sendo que a altura 

das plantas tendeu a aumentar com o sombreamento. No quinto e último período a tendência 

em relação à altura dos dois últimos períodos anteriores se manteve e a diferença entre as 

médias tornaram-se significativas entre parte das condições, exceto para as plantas de 100% e 

65%, 65% e 50% e 50% e 30% que apresentaram valores de altura semelhantes (Fig. 2A).  

O número de ramos aumentou com o nível de exposição ao sol, exceto para o 

período 0, onde não ocorrem variações entre as condições. A média do número de ramos foi 

significativamente maior para as plantas a pleno sol quando comparadas às plantas das 

condições de 30% de luz no período 1 (p<0,05). Essas diferenças tornaram-se sucessivamente 

maiores com o tempo, sendo que no segundo período de avaliação o número de ramos dos 

indivíduos a pleno sol foi significativamente maior em relação a todos os demais (p<0,05). 

Valores intermediários similares foram encontrados entre as condições de 65% e 50% e 50% 

e 30% de luz.  Nos três últimos períodos o número de ramos aumentou ainda mais para os 

indivíduos de pleno sol que diferiram em relação a todas as demais (p<0,05). O mesmo 
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ocorreu para o restante das avaliações, sendo que somente as plantas das condições de 65% e 

50% de luz apresentam número de ramos semelhantes até o fim do experimento (p>0,05) 

(Fig. 2B).  

Assim como os ramos, o número de folhas aumentou com o acréscimo da 

luminosidade do ambiente, exceto para o período 0 onde não ocorreram variações. No 

primeiro período somente as plantas a pleno sol diferiram significativamente das demais, 

apresentando maior número de folhas em relação às mesmas. No período 2 essas diferenças 

tornaram-se menores em relação à condição de 65% de luz (p>0,05). O número de folhas das 

plantas cultivadas a 65% de luz também não diferiu daquelas expostas a 50% de luz, sendo 

que para todas as demais condições essas diferenças foram significativas. A tendência em 

relação à luminosidade permaneceu a mesma durante todo o experimento, sendo que no 

terceiro período somente o número de folhas no tratamento de 50% não diferiu 

significativamente das condições de 65% e 30% de luz. No penúltimo período de avaliação, o 

número de folhas das plantas cultivadas em 65% tornou-se significativamente maior do que o 

encontrado na condição de 50% e aproximou-se ao número de folhas das plantas 

desenvolvidas a 100% de luz (p>0,05). No quinto e último período, o número de folhas 

contabilizado em todas as condições diferiu significativamente, sendo esse maior para 100% 

de luz, seguido por 65%, 50% e 30%, respectivamente (Fig. 2C).  

Em oposição às tendências observadas para as características anteriormente 

observadas, para o comprimento das folhas não ocorreu uma padrão claro em resposta à luz. 

No entanto, esse tendeu a aumentar com o sombreamento. No período 0 não houve diferenças 

significativas entre as condições de luz. Já no primeiro período as folhas de 65% de luz foram 

significativamente maiores em comprimento em relação às folhas de 50% e 30% de luz, sendo 

a última significativamente maior do que as desenvolvidas a 50% de luz (p<0,05). No período 

2, apenas o comprimento das folhas desenvolvidas a 100% e 50% quando comparadas a 65% 
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não diferiram significativamente, sendo a média de comprimento das folhas maior em 30%, 

50%, 65% e 100% de luz, em ordem decrescente. O terceiro período foi diferenciado pelo 

aumento significativo das folhas 50% em relação à de 65% e o pelo aumento das folhas a 

pleno sol em relação às folhas de 65% de luz, tornando o maior tamanho das folhas de 65% 

não significativo. No quarto período, o maior comprimento foi verificado em folhas de 30% 

que diferiram de todas as demais, seguidas, em ordem decrescente, de 50%, 65% e 100% de 

luz. Dessa forma, somente o comprimento das folhas das condições de 100% e 65%, bem 

como 65% e 50% não diferiram significativamente (p>0,05). Apesar da mesma tendência em 

relação ao comprimento, no último período de avaliação, devido ao aumento das folhas a 

pleno sol, estas se tornaram semelhantes às folhas desenvolvidas em 50% de luz (Fig. 3A). 

Assim como o comprimento das folhas, a largura não apresentou uma tendência clara 

em relação à condição luminosa, mas para a maioria dos períodos foi maior com o aumento 

do sombreamento. No período 0, as folhas a pleno sol apresentaram largura 

significativamente menor quando comparadas as folhas de 30% de luz (p<0,05). Para o 

período 1, não houve diferença significativa entre as condições de 100% e 65% de luz. Porém, 

todos os demais valores diferiram significativamente, sendo as médias de largura maiores para 

30%, 50%, 65% e 100% de luz, em ordem decrescente. Para o segundo período, nem todas 

essas médias diferiram significativamente, como ocorreu entre as condições de 50% em 

relação a 65% de luz (p>0,05). No terceiro período, a largura foi maior para as folhas de 30% 

e 50% e menor para 100% de luz. Devido ao aumento acentuado da largura das folhas na 

condição de 65% de luz, no quarto período, essas não diferiram significativamente das folhas 

de 50% de luz (p>0,05). Além dessas características que não diferiram para o quarto período, 

o aumento significativo das folhas a pleno sol fez com que a diferença entre essas e as folhas 

de 65% se tornasse não significativa no último período de avaliação (Fig. 3B).  
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A razão entre o comprimento e a largura da folha também se mostrou variável, no 

entanto a tendência foi o seu aumento com a maior incidência luminosa. No período 0, não 

ocorreram diferenças significativas, assim como no período 1. O segundo período de 

avaliação foi caracterizado pelo aumento da razão entre comprimento e largura das folhas na 

condição de 100% de luz, sendo essa significativamente maior em relação a todas as demais. 

No terceiro, similarmente ao período 0 e 1, esse parâmetro não difere significativamente entre 

as condições luminosas. Porém, com exceção de 30% de luz, observa-se que a tendência em 

relação ao aumento com a maior intensidade luminosa permanece. No quarto período, o maior 

valor de razão das folhas a pleno sol tornou-se novamente significativo em relação às demais. 

Essa diferença permanece no quarto período exceto em relação à condição de 65% de luz que 

possui folhas com razão de comprimento e largura similar a condição de 100% de luz (Fig. 

3C). 

 

5.4 DISCUSSÃO  

A maior variabilidade tanto das respostas mensuradas como da manifestação da 

plasticidade observada para as características em nível modular pode ser explicada pela 

hipótese de forrageamento ótimo aplicada em nível modular (de Kroon et al. 2009), uma vez 

que as plantas durante o experimento foram expostas a condições “fixas de luz”, variações de 

acordo com o ângulo de incidência solar, o tempo de duração dos dias e a relação luz direta e 

luz difusa podem ocorrer (Bird & Riordan 1986). 

Dessa forma, a variação dessas condições deve exercer maior influência em cada 

novo módulo desenvolvido, por meio de ajustes locais como a variação no comprimento e 

largura das folhas nesses produzidas (Karban 2008), do que o número total de ramos, folhas e 

a altura das plantas que são variáveis mensuradas por meio da soma de muitos módulos. 

Portanto, cada módulo individualmente age otimizando a captura de luz levando em conta que 
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estes são constituídos por um entrenó, uma folha e um meristema axilar que captam e 

respondem a estímulos diferenciais ao longo do seu desenvolvimento, sendo essas respostas 

integradas em toda a planta (de Kroon et al. 2009). Assim, apesar de a plasticidade ser uma 

propriedade do genótipo, estas respostas plásticas são expressas de forma semi-autônoma e 

variável pelos módulos (Preston & Ackerly 2004).   

A ação somada de todos os módulos cria respostas mais continuas e com uma 

tendência progressiva observável.  Porém, nem toda essa tendência decorre da plasticidade 

fenotípica, uma vez que as trajetórias alométricas desses órgãos implicam em diversas 

modificações do fenótipo por esses manifestado (Evans 1972). No entanto, a variação entre as 

distintas formas de crescimento decorre da plasticidade fenotípica, seja essa do próprio 

mecanismo alométrico ou não (Weiner 2004). Além disso, se houvesse um acompanhamento 

das plantas por um maior período de tempo, possivelmente tendências e respostas mais 

ajustativas teriam emergido. A plasticidade pode ser confundida com o desenvolvimento 

alométrico (Weiner 2004) e esta não é unicamente função do tempo como também do 

tamanho do organismo (Coleman et al. 1994, Valladares et al 2006). Portanto, a plasticidade 

pode ser expressa de distintas formas de acordo com o crescimento das plantas, sendo que 

plantas mais velhas frequentemente possuem maior potencial plástico e respondem mais 

adequadamente ao ambiente (Cavender-Bares & Bazzaz 2000).  

As pequenas mudanças de tamanho durante os períodos de avaliação demonstram 

que essa é uma espécie de crescimento lento, assim como muitas da família Myrtaceae 

(Rotman 1979; Nietsche et al. 2004). Apesar da proximidade entre a altura das plantas de 50% 

e 65% de luz durante todo o experimento, há uma tendência de maior crescimento em plantas 

mais sombreadas. Isso pode indicar uma forte estratégia adaptativa conhecida como fuga ao 

sombreamento (Schmitt & Wulff 1993).  Essa estratégia é reconhecida há muitos anos na 

ecologia vegetal, sendo caracterizada pelo caule alongado manifestado pelas plantas para 
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conseguir alcançar a luz em meio ao sombreamento provocado por vizinhos (Schmitt & Wulff 

1993; Smith & Whitelam 1997). A fuga ao sombreamento constitui uma válida estratégia de 

forrageamento em plantas sob limitação de recursos luminosos, uma vez que ocorre um maior 

investimento ou alocação dos fotoassimilados para o crescimento do caule (de Kroon & 

Hutchings 1995; Fischer & van Kleunen 2002). Assim como para as demais características, a 

fuga ao sombreamento ocorre em nível modular, exceto em condições onde a variação 

ambiental ocorre em nível de indivíduo e todas as suas subunidades modulares percebem essa 

variação da mesma maneira, sendo que ambos os pressupostos são difíceis de serem 

alcançados (Preston & Ackerly 2004). Apesar da homogeneidade das condições luminosas 

dentro da estrutura, constatadas pelo luxímetro, os módulos podem ter respondido 

diferencialmente, como é observado pela tendência distinta entre o comprimento e a largura 

das folhas com o passar do tempo. Além disso, devido à filotaxia oposta de E. hiemalis  a 

quantidade de luz incidente em cada módulo pode ter variado em decorrência do 

autossombreamento diferencial dos mesmos. O crescimento acentuado das plantas a pleno sol, 

no terceiro período, pode decorrer desse período coincidir com o inverno no qual não só o 

comprimento dos dias bem como o ângulo de incidência da luz são modificados (Withrow & 

Biebel 1936, Brennan et al. 1988), provocando um aumento na altura dessas plantas devido à 

atenuação da luz.   

Assim como as demais características, o número de ramos não somente é uma 

característica relacionada às respostas plásticas a quantidade de luz no ambiente como 

também ao estágio de desenvolvimento da planta. Os resultados obtidos sugerem a teoria do 

forrageamento ótimo para os ramos, a qual prediz que o número de ramificações é maior em 

plantas expostas a pleno sol (Stoll & Schmid 1998).  

Os ramos são originados de meristemas laterais os quais são produzidos durante o 

desenvolvimento da planta e sofrem influência de fatores abióticos, como a luz (Ballaré et al. 
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1990; Karban 2008). Portanto, como no período 0 E. hiemalis encontrava-se em estágio de 

plântula, não ocorre formação de ramos em nenhuma condição, uma vez que o fator genético 

determina e o ambiental modula as características das plantas. Devido à função dos ramos de 

maximizar a captação de luz em ambientes ensolarados e a necessidade de investimentos para 

sua formação, já era esperado que com o avanço dos períodos de avaliação, esses fossem mais 

numerosos em plantas a pleno sol (Karban 2008). Como as condições de 65% e 50%, bem 

como de 50% e 30% de luz são semelhantes na quantidade desse recurso, isso explica porque 

essas não apresentam diferenças significativas para o número de ramos. Para os indivíduos a 

30% de luz o incremento em ramos não seria um investimento adequado uma vez que em 

ambientes sombreados o crescimento em sentido vertical pode trazer maiores ganhos 

fotossintéticos do que o crescimento em sentido lateral, sendo que essa também é uma 

característica reconhecida para a fuga ao sombreamento (Ballaré et al. 1997; Smith & 

Whitelam 1997; Pigliucci et al. 2003). Assim, pela percepção da luz, mediada pelos 

fitocromos (Karban 2008), a planta pode responder morfologicamente redistribuindo seu 

crescimento em direção ao alongamento dos caules e não a produção de meristemas para 

ramificação em condições de sombra, nas quais a fotossíntese é seriamente reduzida (Ballaré 

et al. 1990). Da mesma forma, em condições ensolaradas o crescimento é direcionado para os 

ramos laterais, em detrimento do alongamento caulinar, ou seja, para a atividade 

meristemática que possibilita o melhor aproveitamento da energia luminosa abundante 

(Ballaré et al. 1990). Portanto, a plasticidade morfológica permitiu às plantas forragearem 

eficientemente por luz (Karban 2008).  

Do mesmo modo, o número de folhas não difere entre as condições no momento do 

transplante (período 0), considerando que E. hiemalis estava em estágio de plântula, 

apresentando apenas dois eofilos. A relação positiva entre o número de ramos e 

consequentemente o número de folhas com o aumento da luz representa uma estratégia 
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adaptativa interessante em ambientes expostos à luz solar total. O fato de esta ser a única 

característica que difere entre todas as condições no último período de avaliação pode ser 

consequência da grande plasticidade manifestada por esse órgão (Dickson 2000). As folhas 

são responsáveis pela maior parte da fotossíntese nas plantas (Bazzaz 1996) e, dessa forma, o 

aumento do número de folhas com a quantidade de luz permite a essas plantas maximizar a 

captura desse recurso.  

Em oposição, em ambientes sombreados, como o encontrado em 30% de luz, a 

formação de novas folhas além de demandar um investimento energético considerável não 

traria retorno fotossintético. Nesses ambientes é esperado que, ao invés da criação de novas 

folhas, recursos sejam empregados para maximização do tamanho das poucas folhas 

produzidas (Markesteijn et al. 2007). Apesar disso, o tamanho das folhas mensurado pelo 

comprimento e largura se mostrou altamente variável. A aproximação dessas variáveis no 

período 2 pode ser explicada pelo início do outono que torna os dias mais curtos e 

consequentemente diminui a quantidade de luz incidente nesses ambientes (Withrow & Biebel 

1936), e com isso as plantas a pleno sol produzem folhas com tamanho maior. Como essas 

são variáveis mensuradas em nível modular é possível acompanhar mudanças refinadas em 

relação ao ambiente abiótico experimentado por essas plantas ao longo dos períodos. Isso 

porque cada nova folha foi desenvolvida em condições semelhantes mais não idênticas as 

demais, o que leva a respostas igualmente variadas, sem uma tendência clara em relação às 

condições de luz (White 1979; de Kroon et al. 2005). Porem é possível observar que apesar de 

mais variáveis, as folhas a 30% de luz, a partir do terceiro período, respondem de forma 

esperada para a plasticidade de toda a planta, sendo significativamente maior em relação a 

todas as demais. O mesmo ocorre com a largura das folhas a 100% de luz no segundo e 

terceiro períodos. Considerando que folhas de sol possuem um menor tamanho em relação às 
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folhas mais sombreadas, estas podem representar claramente respostas adaptativas em nível 

modular.  

A variação do comprimento e da largura da folha, assim como da razão entre os 

mesmos demonstra claramente que essas são variáveis sensitivas a variação luminosa 

(Hovenden & Schoor 2004) e representam ajustes morfológicos que ocorrem em nível 

modular. Esses ajustes ocorrem devido a percepção do ambiente luminoso pelos fitocromos 

(Franklin et al. 2003), sendo que folhas com maiores valores de razão entre comprimento e 

largura, como o observado para as folhas de sol de E. hiemalis, frequentemente são mais 

eficientes no uso da luz (Tekenaka 1994). Além disso, o limbo de forma elíptica é mais 

favorável considerando a influencia do autossombreamento (Malhado et al. 2009) que ocorre 

devido a filotaxia oposta da espécie. A diminuição dos valores de razão em folhas de todas as 

condições, que inicia no terceiro e se estende para o quarto período, demonstra a influencia da 

estação nos módulos desenvolvidos nesse período. Em ambientes com pouca luz as folhas 

frequentemente possuem um formato arredondado (Klich 2000), com menores valores de 

razão. Assim, como no inverno os dias tornam-se mais curtos e consequentemente a 

quantidade de luz incidente diminui essa variação já era esperada. 

Dessa forma, a manifestação da plasticidade pode ser progressiva para algumas 

características, como as observadas para o nível de indivíduo, ou mais variável, assim como o 

observado para o comprimento e a largura das folhas. As respostas encontradas possuem um 

forte caráter adaptativo. Além disso, as diferenças na plasticidade manifestada com o passar 

dos períodos indicam que as respostas disparadas estão relacionadas com estágio de 

desenvolvimento dos indivíduos (Coleman et al. 1994, Valladares et al 2006). Sendo que a 

plasticidade mensurada para as características em nível de indivíduo corroboram a hipótese de 

que plantas adultas frequentemente possuem maior potencial plástico (Cavender-Bares & 

Bazzaz 2000), apesar de as plantas no experimento não atingirem a maturidade.  
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Portanto, a teoria de forrageamento ótimo explica as respostas disparadas nas 

condições de luz avaliadas (Samson & Werk 1986) e os resultados obtidos no estudo se 

aplicam ao conceito modular (de Kroon et al. 2005). As respostas em nível de módulo não 

seguiram necessariamente as respostas verificadas em nível de indivíduo, sendo as primeiras 

mais variáveis em relação às últimas. O mesmo ocorre com os valores de plasticidade 

fenotípica, os quais são menores e também não seguem uma tendência progressiva como para 

as características em nível de indivíduo.  No entanto esses módulos não são completamente 

independentes, uma vez que suas respostas são integradas ao nível de indivíduo em relação ao 

seu contexto ambiental mais amplo (de Kroon et al. 2005).  
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Figura 1. Modelo conceitual do estudo. De acordo com o conceito
diferencialmente as variações ambientais (+ ou 
modulares (+ + - = +). Dessa forma os módulos respondem diferencialmente em relação ao indivíduo, assim 
como a plasticidade por esses manifestada.

 
 
 
 
Tabela 1. Valores de IPF para as características mensuradas em
extremos (100% e 30% de luz solar total) de acordo com o período de avaliação
comprimento da parte aérea, NF 
C/L – razão comprimento/largura da folha

Período 

 

NR 

0 0 
1 0,258 
2 0,578 
3 0,537 
4 0,609 
5 0,631 

 
 
 

Modelo conceitual do estudo. De acordo com o conceito modular cada módulo responde 
diferencialmente as variações ambientais (+ ou -), sendo as respostas do indivíduo a so

= +). Dessa forma os módulos respondem diferencialmente em relação ao indivíduo, assim 
e por esses manifestada. 

Valores de IPF para as características mensuradas em Eugenia hiemalis
% de luz solar total) de acordo com o período de avaliação. NR –

comprimento da parte aérea, NF – número de folhas, CF – comprimento das folhas, LF 
razão comprimento/largura da folha. 

Características 
CPA NF CF 

0,298 0 0,212 0,245
0,256 0,238 0,261 0,310
0,386 0,398 0,223 0,306
0,224 0,385 0,349 0,
0,328 0,317 0,222 0,
0,254 0,496 0,148 0,
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modular cada módulo responde 
), sendo as respostas do indivíduo a soma das respostas 

= +). Dessa forma os módulos respondem diferencialmente em relação ao indivíduo, assim 

 entre os dois tratamentos 
– número de ramos, CPA – 
LF – largura das folhas e R 

LF R C/L 

0,245 0,159 
0,310 0,061 
0,306 0,102 
0,401 0,080 
0,349 0,160 
0,484 0,196 
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Figura 2. Box plots dos parâmetros mensurados em indivíduos de Eugenia hiemalis de acordo com a 

tratamento de luz (100%, 65%, 50% e 30% de luz solar total), período de avaliação (P - 1, P - 2, P - 3, P - 4 e P 

- 5) e características. Os quadrados cheios representam a média e a extensão da linha vertical o erro padrão. 

 
 

 
Figura 3. Box plots dos parâmetros mensurados em indivíduos de Eugenia hiemalis de acordo com a 

tratamento de luz (100%, 65%, 50% e 30% de luz solar total), período de avaliação (P - 1, P - 2, P - 3, P - 4 e P 

- 5) e características. Os quadrados cheios representam a média e a extensão da linha vertical o erro padrão. 
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