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RESUMO GERAL 

A variabilidade funcional intraespecífica (VFI) é um tema que tem ganhado destaque na 

área de ecologia vegetal nos últimos anos, especialmente na área de ecologia de 

comunidades. Entretanto, o conhecimento sobre este tópico ainda é restrito e suas 

relações com o ambiente, bem como suas implicações ecológicas são pouco conhecidas. 

Neste contexto, objetivamos neste trabalho compreender,a partir de uma abordagem 

funcional, como a variação individual se comporta em diferentes áreas de topo de 

montanha. Além disso, buscamos aqui entender quais são suas relações com a 

amplitude de distribuição geográfica de plantas. Para tanto, conduzimos o trabalho nas 

formações vegetais de Campos de Altitude, localizadas nos topos das montanhas do sul 

e sudeste brasileiro. Amostramos indivíduos de 18 espécies para mensuração de 

atributos funcionais foliares em três localidades: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 

do Itatiaia e da Serra da Bocaina. A partir dos valores médios e de coeficientes de 

variação dos atributos fomos capazes de comparar populações ocorrentes nas três 

montanhas. Foi calculada a extensão, forma e direção da VFI (de espécies e populações) 

a fim de relacioná-los com a amplitude de distribuição geográfica das plantas. As 

populações de todas as espécies divergiram funcionalmente entre as áreas em pelos 

menos um dos atributos avaliados. Entretanto, não fomos capazes de evidenciar nenhum 

comportamento comum entre populações ou áreas, o que reflete um comportamento 

idiossincrático da VFI. Relações negativas entre a forma da VFI e a amplitude de 

distribuição foram constatadas. Contudo, a extensão e direção da VFI parecem não se 

relacionar com o tamanho da área de ocorrência dessas espécies. Concluímos que o 

isolamento geográfico e as diferenças ambientais entre as áreas de estudo podem levar a 

divergência funcional de populações de plantas de campos de altitude, contribuindo para 

o aumento da VFI. Esta divergência, por sua vez, pode afetar a extensão, forma e 

direção da VFI e consequentemente a relação da forma com a amplitude de distribuição 

geográfica de plantas aqui identificada.   

Palavras-chave: biogeografia, integração fenotípica, topo de montanha, variação 

individual 

 

 



 
 

GENERAL ABSTRACT 

Intraspecific functional variability (IFV) is a featured topic in the last years in the field 

of plant ecology, especially in community plant ecology. However, the knowledge 

about this theme is limited and its relationship with the environment and its ecological 

implications are little known. In this context, we aimed to understand, considering a 

functional point of view, how individual variability behave in distinct mountaintop 

areas as a result of geographic isolation and environmental heterogeneity. Besides that, 

we attempted to understand the relationships between IFV and the amplitude of 

geographic distribution of plants. Therefore, we conducted a study in Campos de 

Altitude vegetation, located in the mountaintop environments of south and southeastern 

Brazil. We sampled individuals of 18 species, in three distinct sites, to measure their 

foliar functional traits. We compare populations of these sites using traits mean values 

and variation coefficients. We calculated the extent, form and direction of IFV (for 

species and populations) in order to relate them with the distribution range of plants. 

The populations of all species functionally diverged between sites at least in one trait. 

However, we do not note any functional common behavior between populations or 

sites, reflecting an idiosyncratic IFV behavior. Negative relationship between IFV form 

and distribution size was identified. Yet, the IFV extent is not related to the area size of 

species occurrence. We concluded that the geographic isolation and the environmental 

differences between study sites may contribute to functional divergence of populations 

in Campos de Altitude's plants. This divergence may affect the IFV extent, form and 

direct and consequently the relationship identified in this study between form and 

distribution range of plants. 

Key words: biogeography, individual variability, mountaintop environments, 

phenotypic integration 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

Introdução Geral ............................................................................................................. 1 

Capítulo I:Comportamento idiossincrático da variabilidade funcional intraespecífica 

em plantas de campos de altitude ...................................................................................... 5 

Resumo ........................................................................................................................... 5 

Introdução ...................................................................................................................... 6 

Material e Métodos ........................................................................................................ 9 

Resultados  ................................................................................................................... 13 

Discussão ..................................................................................................................... 20 

Conclusão .................................................................................................................... 24 

Capítulo II: As relações entre a variabilidade intraespecífica foliar e a amplitude de 

distribuição geográfica em plantas de campos de altitude .............................................. 29 

Resumo ......................................................................................................................... 29 

Introdução .................................................................................................................... 30 

Material e Métodos ...................................................................................................... 34 

Resultados  ................................................................................................................... 40 

Discussão  .................................................................................................................... 43 

Conclusão  ................................................................................................................... 47 

Conclusão Geral  ............................................................................................................ 52 

Apêndices  ....................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUÇÃO GERAL 

Desde a publicação da Origem das Espécies de Darwin, a variação intraespecífica é um 

assunto de grande interesse para ecólogos e biólogos evolucionistas. Entretanto, apenas 

atualmente este tópico ganhou destaque na ecologia vegetal. Um dos avanços mais 

recentes na área foi a incorporação e reconhecimento da variação individual como uma 

importante fonte de variabilidade funcional dentro da comunidade (Albert et al., 2010a). 

Com a retomada da importância do individuo, surgiu a necessidade de se compreender 

melhor as implicações ecológicas da variabilidade funcional intraespecífica (VFI) e 

construir um corpo de conhecimento sólido na área. Muitos dos estudos de estruturação 

e dinâmica de comunidades, por exemplo, tem suas discussões limitadas pela falta de 

conhecimento na área. Atualmente poucas relações da variação intraespecífica com 

processos ecológicos são bem conhecidas e descritas (i.e., Sultan, 2001; Hermant et al., 

2013; Sides et al., 2014). Os poucos estudos desenvolvidos na área têm demonstrado 

que este parece ser um tópico importante dentro da ecologia e que tem sido até então 

negligenciado. 

A variabilidade intraespecífica é o produto da variabilidade genética e da 

plasticidade fenotípica (i.e. a capacidade que um genótipo tem de expressar diferentes 

fenótipos em diferentes ambientes). Segundo Boucher et al.(2013), ela deve ser 

expressa de uma perspectiva funcional e multivariada, através de três propriedades do 

fenótipo: Extensão, Forma e Direção. A Extensão é a variação total do fenótipo; a 

Forma é o grau de correlação entre as características do fenótipo (i.e. integração 

fenotípica) e a Direção é o sentido resultante dessas correlações. A importância da 

variabilidade funcional intraespecífica está associada a sua estreita relação com o nicho 

ecológico das espécies (Violle & Jiang, 2009). Esta forte relação resulta em diversas 

implicações para processos ecológicos e evolutivos. Dentre as implicações já estudadas 

em plantas, destacam-se sua relação com a amplitude do nicho ecológico (Sides et al., 

2014), seu papel na capacidade de espécies de ocorrerem em ambientes e condições 

ambientais distintos (Sultan, 2001) e sua importância na determinação da amplitude da 

distribuição geográfica (Hermant et al., 2013).  

 É importante ressaltar que, a abordagem da VFI é funcional, ou seja, suas 

propriedades só se aplicam a características funcionais. Segundo Violle et al. (2007), 

características funcionais são quaisquer características que estão direta ou indiretamente 
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associadas ao desempenho e ao fitness de um organismo, apresentando implicações 

diretas sob suas capacidades de crescimento e de reprodução. Do ponto de vista 

funcional, as características foliares são atributos bastante informativos e fáceis de 

serem mensurados. Em 2004, Wright et al. descreveram a existência de um espectro 

econômico foliar global, onde relações generalizáveis entre os atributos foliares foram 

estabelecidas para plantas. O espectro econômico foliar evidencia um trade-off clássico 

de plantas: a habilidade de crescer rápido em contraste com o uso mais conservativo dos 

recursos disponíveis (Wright et al., 2004). Logo, as características funcionais foliares 

são bastante úteis para se identificar as distintas “estratégias” de uso de recursos pelas 

plantas.  

Ambientes de topo de montanha são especialmente interessantes do ponto de 

vista de processos ecológicos e evolutivos, pois são regiões que apresentam 

comportamento e dinâmicas similares a ilhas. Isoladas nos topos das montanhas, as 

espécies encontram-se em populações praticamente desconectadas, já que entre essas 

regiões o processo de dispersão é baixo (Hedberg, 1970) e espera-se que o fluxo gênico 

também seja baixo. Os processos biogeográficos e locais aos quais este tipo de ambiente 

está sujeito podem promover a diferenciação de populações de uma mesma espécie 

(Halbritter et al., 2015) e ao longo do tempo levarem a separação de linhagens e ao 

surgimento de novas espécies (Barros et al., 2015). Esta diferenciação provavelmente se 

dá como resultado de pressões do isolamento e da heterogeneidade de condições 

ambientais sobre a variabilidade funcional intraespecífica. Isolados nos picos das 

montanhas do sul e sudeste Brasileiro, encontram-se os campos de altitude, formações 

marcadas pelas temperaturas baixas e forte sazonalidade climática (Safford, 1999b). Os 

campos de altitude são caracterizados pelo predomínio de gramíneas e arbustos e pelo 

elevado número de espécies endêmicas, inclusive pelos endemismos restritos 

(Martinelli, 1996; Safford, 1999a). Apesar de sua reduzida área de ocorrência, os 

campos são ambientes bastante heterogêneos. As condições ambientais podem diferir 

bastante entre áreas, como é o caso do clima (Safford, 1999b). Essas diferenças, aliadas 

ao isolamento desde o último período glacial podem levar a diferenciação funcional de 

populações de uma mesma espécie entre localidades. Todos estes fatores combinados 

tornam este tipo de vegetação um excelente modelo para o estudo das implicações 

ecológicas da VFI. 
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Sendo assim, este trabalho teve como principais objetivos 1) Entender se o 

isolamento associado a diferenças ambientais entre áreas promove diferenças nos 

valores médios e nas relações bivariadas de atributos funcionais foliares entre 

populações de espécies de topo de montanha. 2) Testar se a forma, a extensão e a 

direção da variabilidade de atributos funcionais foliares se relacionam com a amplitude 

de distribuição geográfica de plantas de topo de montanha e avaliar o papel da 

diferenciação local de populações sobre estas relações. 
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Capítulo I: COMPORTAMENTO IDIOSSINCRÁTICO DA VARIABILIDADE 

FUNCIONAL INTRAESPECÍFICA EM PLANTAS DE CAMPOS DE 

ALTITUDE 

RESUMO 

A vegetação de topo de montanha está sujeita a processos ecológicos e evolutivos 

particulares, associados principalmente ao isolamento geográfico e ao clima. As 

diferenças climáticas, orográficas e edáficas aliadas ao baixo fluxo gênico entre plantas 

destes ambientes podem levar a diferenciação funcional de populações de uma mesma 

espécie. Isolados nos topos das montanhas do sul e sudeste brasileiro, encontram-se os 

campos de altitude, formações úmidas e subalpinas ricas em arbustos e gramíneas e 

pouco estudadas a partir de uma abordagem funcional. Neste contexto, o objetivo do 

nosso trabalho foi avaliar se o isolamento e a variação das condições ambientais entre 

diferentes áreas de campos de altitude promovem diferenças sobre a variabilidade 

funcional intraespecífica de plantas em três parques nacionais do sudeste brasileiro. 

Medimos atributos funcionais foliares de nove espécies que ocorrem em pelo menos 

duas das áreas. Nós não observamos tendências de agrupamento de indivíduos por área 

ou por espécies através de análise discriminante. No que diz respeito às relações 

bivariadas, diferenças na inclinação e no intercepto entre as localidades foram 

evidenciadas para algumas espécies e atributos. Pelo menos para um dos atributos 

mensurados, todas as espécies mostraram diferenças entre as populações das três áreas. 

Apesar disso, não identificamos uma resposta comum das espécies de acordo com as 

localidades, o que reflete um comportamento idiossincrático das mesmas. É provável 

que as diferenças funcionais aqui identificadas se devam às relações particulares de cada 

espécie com as áreas de ocorrência. Essas diferenças podem ser produto de adaptação 

local, plasticidade fenotípica ou deriva gênica.  Nosso estudo evidenciou diferenças 

funcionais marcantes entre as populações das diferentes espécies ocorrentes nas três 

áreas onde o trabalho foi desenvolvido. A alta variabilidade funcional intraespecífica 

aqui identificada pode refletir um alto potencial adaptativo das espécies.  

Palavras-chave: atributos funcionais foliares, isolamento, variação individual, Standard 

Major Axis 
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INTRODUÇÃO 

Apesar dos padrões de variabilidade individual sempre terem sido um assunto de 

interesse de ecólogos, apenas atualmente os trabalhos de ecologia vegetal tem 

incorporado esta característica comum às espécies. Grande parte desse esforço se deve a 

trabalhos recentes de ecologia funcional, que reconheceram a variabilidade individual 

como uma importante fonte da variação total de atributos dentro das comunidades de 

plantas (e.g. Albert et al., 2010a; Leps et al., 2011; Siefert et al., 2015). Neste contexto, 

trabalhos focados em compreender os padrões de variação intraespecífica e as forças 

envolvidas na sua promoção têm sido realizados. Deste ponto de vista, o uso de 

características funcionais é bastante positivo, uma vez que estas são características 

bastante informativas, pois estão associadas ao fitness dos organismos (Violle et al., 

2007). Desta forma, a variabilidade funcional intraespecífica (VFI) pode ser entendida 

como a expressão da variabilidade genética aliada a plasticidade fenotípica (i.e., 

capacidade de um dado genótipo expressar diferentes fenótipos de acordo com 

mudanças no ambiente (Bradshaw, 1965)) de características funcionais.  

Assim como a variação interespecífica, a VFI tende a acompanhar a variação 

ambiental. Por exemplo, Almeida et al. (2013) identificaram que a variabilidade de 

atributos foliares de uma planta andina acompanha a variação altitudinal (i.e., variação 

de condições e recursos) e pode aumentar na presença de espécies facilitadoras. 

Entretanto, muitas vezes essas relações não parecem tão simples e diretas, 

especialmente quando se avalia mais de uma espécie em um mesmo gradiente ambiental 

(Albert et al., 2010b). Diferenças nos padrões de variação intra e inter populacional, por 

exemplo, têm sido frequentemente evidenciadas indicando que características do 

microhábitat podem ter grande importância sobre a variabilidade funcional 

intraespecífica e um papel diferenciado sobre ela quando comparada a diferenças entre 

habitats (Albert et al., 2010b; Pescador et al., 2015). De maneira similar, os padrões de 

variação individual local e regional se distinguem, e alguns trabalhos têm observado que 

a variação local pode superar a regional (Moreira et al., 2012), provavelmente também 

devido à maior força de processos ecológicos que se dão em escala local (e.g. variação 

de nutrientes do solo e interações entre espécies). Por fim, a variação individual 

desempenha um papel importante na determinação da capacidade de sobrevivência das 

espécies em ambientes distintos e heterogêneos (Salgado-Negretet al., 2015). Deste 

modo, se configura como um fator determinante na capacidade das plantas de se 
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adaptarem a mudanças em seu ambiente de ocorrência como esperado, por exemplo, em 

um cenário de mudanças climáticas (Wellstein et al., 2013). 

As características funcionais foliares podem ser bastante úteis na identificação 

de divergência entre populações. Isto porque, são atributos bastante variáveis e 

informativos. De acordo com Wright et al. (2004), esses atributos, bem como suas 

relações, descrevem as diferentes formas de uso de recursos de plantas. Deste ponto de 

vista, as plantas podem ser categorizadas ao longo de um espectro de variação de 

síndromes que vão desde plantas econômicas no uso de recursos a plantas muito 

produtivas (i.e., que crescem rápido). Alguns atributos foliares como aÁrea Foliar 

Específica (AFE) e o Conteúdo de Matéria Seca Foliar (CMSF) têm sido considerados 

chave na identificação destas síndromes. A AFE, que é a quantidade de área da folha 

por unidade de massa seca, expressa a taxa de retorno de carbono investido (Poorter et 

al., 2009), ou seja, quanto maior a AFE, mais rápido será o retorno do carbono investido 

na folha. Por outro lado, o CMSF pode ser entendido como um atributo que reflete a 

resistência foliar (Pérez-Harguindeguy et al., 2013), de maneira que o alto investimento 

em tecidos estruturais leva a valores altos de CMSF e por isso esse atributo se relaciona 

inversamente com a AFE. Além dessas características, atributos mais específicos como 

a suculência (associada ao uso de água), o comprimento do pecíolo (associado à 

filotaxia e disposição foliar) e até mesmo a área foliar, podem auxiliar na compreensão 

das relações da planta com variáveis abióticas particulares (i.e., água, luz e/ou 

nutrientes). 

Ambientes de montanha se destacam como excelentes modelos para estudos 

sobre a VFI. Especialmente as regiões de topo de montanha, cujas espécies são 

influenciadas por processos ecológicos e biogeográficos de maneira similar a ilhas 

oceânicas (Hedberg, 1970). Este comportamento análogo está associado essencialmente 

ao isolamento geográfico que estas áreas apresentam em relação a outras áreas 

similares. Nessas condições a dispersão e o fluxo gênico são baixos (Hedberg, 1970; 

Barbará et al., 2007). Combinado com as particularidades de condições e recursos de 

cada “ilha”, esse isolamento pode potencialmente levar a divergência funcional de 

populações de uma mesma espécie. Caso essa divergência seja adaptativa e, dado o 

tempo necessário para que haja isolamento reprodutivo, as populações de diferentes 

montanhas podem se configurar como linhagens diferenciadas e levar ao surgimento de 

novas espécies.  
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Isolados nos picos das montanhas do sul e sudeste do Brasil encontram-se os 

Campos de Altitude, caracterizados como campos úmidos subalpinos (Safford, 1999a). 

Assim como outros ambientes de topo de montanha, os campos de altitude se destacam 

pelas condições ambientais restritivas, como as baixas temperaturas e os solos rasos e 

pobres. As espécies que conseguem tolerar estas condições são predominantemente 

gramíneas e arbustos (Safford, 1999a). Devido às dinâmicas biogeográficas as quais 

essas formações foram submetidas, como os processos de retração e expansão da 

vegetação no passado e a concentração atual em refúgios, os campos de altitude 

apresentam um elevado número de espécies endêmicas. Apesar de estarem restritos a 

menos de 350 km², os campos de altitude são formações bastante heterogêneas, tanto 

em escala local quanto regional (i.e. Safford, 1999b; Benites et al., 2003). 

Provavelmente o isolamento geográfico recente (Behling et al., 2007) aliado a 

heterogeneidade ambiental existente entre áreas de campos de altitude, pode ter levado a 

diferenciação local de populações, promovendo desta forma divergência dos atributos 

funcionais dentro das espécies e afetando a VFI. Neste contexto, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar se o isolamento geográfico combinado com as diferenças ambientais 

entre áreas de campos de altitude leva a divergência nos valores médios, variação e 

relações bivariadas dos atributos entre populações. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de estudo 

O presente estudo foi desenvolvido nos anos de 2014 e 2015 entre os meses de 

Novembro e Abril, período caracterizado pelos altos índices de precipitação e 

temperaturas mais elevadas nas regiões de campos de altitude do sudeste Brasileiro. Nós 

selecionamos três localidades de campos de altitude do sudeste Brasileiro para o 

desenvolvimento deste trabalho. Estas áreas correspondem a três Parques Nacionais: O 

PARNA da Serra dos Órgãos em Teresópolis-RJ; o PARNA do Itatiaia em Itatiaia-RJ e 

o PARNA da Serra da Bocaina em São José do Barreiro-SP. Os campos de altitude em 

geral são classificados como campos úmidos subalpinos, apresentando altos índices de 

precipitação durante a estação chuvosa por volta de 2400 mm no ano(Safford, 1999b). 

Entretanto, a vegetação experimenta em uma parte significativa do ano períodos de 

menor precipitação, quando chove na ordem de 50mm por mês em algumas localidades, 

caracterizando a ocorrência de um clima sazonal (Safford, 1999b). As três localidades 

de campos de altitude de interesse desse estudo diferem em relação a características 

ambientais (principalmente em decorrência das diferenças altitudinais) e também no que 

diz respeito à composição de espécies. 

Caracterização das áreas 

A sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos está localizado no município de 

Teresópolis-RJ, ocorrendo entre ca. de 1.800 a 2.200m de altitude. A temperatura média 

desta área no ano de 2014 foi 11,3ºC, com mínimas de -1,3ºC e máximas de 24,5ºC.A 

segunda localidade corresponde ao Parque Nacional de Itatiaia (Planalto do Itatiaia), 

que ocorre entre ca. de 1.800 a 2.400 m de altitude, cuja sede se localiza no município 

de Itatiaia-RJ. Esta localidade apresenta as temperaturas mais baixas dentre as três, 

atingindo frequentemente ao longo do ano temperaturas a baixo de 0,0ºC, com mínimas 

chegando a -9,2ºC em 2015 (http://www.wunderground.com/). A terceira e última 

localidade de trabalho é o Parque Nacional da Serra da Bocaina, com sede no município 

de São José do Barreiro-SP e é a área mais distinta das três. Nesse parque, os campos de 

altitude encontram-se na faixa de 1.700 a 1.900 m de altitude, e provavelmente por isto 

as temperaturas médias anuais desta região são mais altas (15,0ºC(Freitas, 2002)). Além 

disso, a Serra da Bocaina é uma área que está sob forte pressão de atividades antrópicas, 

como o desmatamento em virtude da agricultura e pecuária. Essas diferenças 

http://www.wunderground.com/
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ambientais, associadas a eventos históricos e também de uso da terra promoveram 

algum grau de diferenciação na composição florística entre às áreas. A fim de se 

caracterizar e diferenciar as três áreas em relação a características edáficas nós 

realizamos coletas e análises de amostras de solo. O material coletado foi analisado pelo 

laboratório de análise de solos da ESALQ-USP. As características avaliadas para 

caracterização edáfica estavam associadas à qualidade nutricional (Matéria Orgânica, 

concentrações de Nitrogênio, Fósforo e Potássio), estrutura do solo (Quantidade de 

areia, argila e silte), pH, Soma das Bases e Potencial de trocas catiônicas. No total 

foram amostrados três pontos por localidade através de amostras compostas de solo 

coletado na faixa de 0 a 15 cm em cinco pontos. Nós também instalamos em cada área 

de interesse um sensor FDR (modelo 5TM, Decagon, EUA) a 20 cm de profundidade 

no fim do período chuvoso e quente (abril e maio) de 2015 a fim de quantificar o teor de 

água e a temperatura do solo nesta estação.  

Espécies de interesse 

Neste trabalho selecionamos nove espécies de angiospermas de distintas famílias e 

hábitos de vida capazes de tolerar as diferenças entre as áreas e ocorrerem em mais de 

uma localidade. As espécies escolhidas foram Fuchsia regia (Vell.) Munz 

(Onagraceae), Baccharis platypoda DC. (Asteraceae), Gaultheria serrata (Vell.) 

Sleumerex Kin.-Gouv. (Ericaceae), Gaultheria eriophylla(Pers.) Sleumerex Burtt 

(Ericaceae), Clethra scabra Pers. (Clethraceae), Myrsine gardneriana A.DC. 

(Primulaceae), Leandra sulfúrea (Naudin) Cogn.(Melastomataceae), Roupala 

montana Aubl. (Proteaceae) e Grazielia intermédia (DC.) R.M.King&H.Rob. 

(Asteraceae). As localidades de ocorrência de cada espécie estão descritas na tabela 1. 

Caracterização funcional 

Nós mensuramos neste trabalho seis características funcionais foliares para avaliar a 

variabilidade funcional intraespecífica. As características selecionadas corresponderam 

em grande parte àquelas associadas ao espectro econômico foliar (Wright et al. 2004), 

que refletem as habilidades e diferentes formas de uso de recursos pelas plantas. As 

folhas coletadas foram devidamente processadas e acondicionadas antes das medições,
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Tabela 1. Valores médios de atributos funcionais foliares de nove espécies de plantas de Campos de Altitude de acordo com a localidade de ocorrência. Onde, AFE= Área foliar 

específica; ESP= espessura, AFE= área foliar específica; CMSF= Conteúdo de matéria seca foliar; SUC= Suculência e COMPEC= comprimento do pecíolo. Letras distintas indicam 

diferenças estatísticas (P<0,05).  

ESPÉCIE POPULAÇÃO AF(cm²) ESP(cm) AFE(cm²/g) SUC CMSF(mg/g) COMPEC(cm) 

C. scabra Parnaso 24,43a±6,35 0,38a±0,08 59,33a±11,4 257,84ab±38,7 402,16a±31,3 11,54b±1,48 

Itatiaia 18,73b±6,53 0,30b±0,06 60,18a±10,4 242,50b±62,3 416,86a±49,1 12,81b±2,83 

Bocaina 32,18a±12,2 0,33ab±0,06 52,11a±8 292,87a±39 400,73a±32,5 15,59a±2,7 

G. eriophilla Parnaso 20,10a±5,94 0,37a±0,08 48,74b±12,7 239,05a±28,4 464,52a±41,2 7,26a±1,5 

Itatiaia 16,99a±4,9 0,40ab±0,04 60,41a±4,17 224,96a±28,7 431,29b±27,9 6,65a±1,54 

Bocaina 17,17a±4,04 0,33b±0,03 53,97ab±4,99 237,79a±20,4 439,83ab±17,7 6,25a±0,85 

G. serrata Parnaso 9,95b±3,05 0,48a±0,03 51,68a±10,2 252,65b±14,2 438,90a±46,3 4,76b±0,95 

Itatiaia 12,57ab±3,76 0,48a±0,07 52,12a±12,7 277,60a±25,1 416,54a±49,4 6,02a±1,07 

Bocaina 15,91a±3,34 0,39b±0,04 59,63a±6,81 217,31c±23,1 438,47a±28,2 6,92a±0,79 

M. 

gardneriana 

Parnaso 14,57b±4,43 0,31a±0,04 69,51b±4,77 209,94a±10,5 407,58a±19,8 8,69c±1,08 

Itatiaia 20,80a±5,38 0,28a±0,05 79,94a±13,5 216,51a±33,9 373,13b±43,6 13,03a±1,91 

Bocaina 21,96a±2,96 0,32a±0,02 75,69ab±8,36 221,03a±12,4 375,83ab±19,8 11,01b±1,4 

R. montana Parnaso 23,90a±6,41 0,36a±0,06 49,71a±7,33 228,77a±23 471,63a±31,3 20,52a±2,84 

Itatiaia 24,48a±6,23 0,33ab±0,05 47,19a±13,1 227,08a±28,7 491,74a±60 22,32a±4,62 

Bocaina 14,01b±4,16 0,29b±0,02 43,13a±3,31 225,29a±15,56 508,42a±13,95 17,27b±4,05 

G. intermedia Parnaso 4,59a±1,06 0,19a±0,02 99,57a±13 239,11a±12,5 298,33a±27,3 4,21a±0,91 

Itatiaia 4,45a±1,38 0,18a±0,03 112,69a±24,3 202,50b±26,9 311,44a±28,5 5,03a±1,54 

Bocaina 4,00a±1,18 0,12b±0,02 106,84a±20,5 223,35ab±57,4 304,59a±17,7 5,17a±0,98 

F. regia Parnaso 14,49a±5,4 0,21b±0,02 141,95a±41,5 203,16a±37,8 268,30b±33,5 9,70b±2,39 

Itatiaia 15,65a±4,04 0,25a±0,03 114,27b±17,8 211,58a±14,9 295,92a±24,4 12,24a±1,97 

L. sulfurea Parnaso 10,65a±3,77 0,29a±0,04 66,00b±7,63 256,26a±29,5 374,69a±20,3 12,01a±2,71 

Itatiaia 12,47a±2,17 0,18b±0,04 81,40a±12,1 251,85a±20,7 331,32b±25,5 9,00b±2,26 

B. platypoda Parnaso 12,99b±3,44 0,45a±0,13 67,70a±15,5 345,69a±54,2 312,11b±84,1 9,24b±1,52 

Bocaina 25,49a±6,27 0,29b±0,05 63,89a±6,82 288,49b±25,6 354,54a±36,2 13,91a±2,84 
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passando por um processo de reidratação em câmara úmida por no mínimo 2h e no 

máximo 12h. As características mensuradas foram: Área foliar, obtida através de 

fotografia das folhas com posterior análise do software Image J; Comprimento do 

pecíolo (COMPEC), obtido usando-se paquímetro digital; Espessura da folhas, medida 

usando-se paquímetro digital (Mytutoio, Japão); Área foliar específica (AFE) obtida a 

partir da razão entre o valor de área foliar e a massa seca obtida através de 

acondicionamento das folhas em estufa a 60º por três dias e medido através de balança 

de precisão; Conteúdo de matéria seca foliar (CMSF), calculada a partir da razão entre a 

massa seca e a massa fresca saturada foliares e Suculência foliar (SUC), mensurada 

através da divisão da razão da massa saturada e massa seca foliar pela área foliar. As 

medidas foram realizadas idealmente para 15 indivíduos de cada espécie por localidade 

de ocorrência, utilizando três folhas por individuo a fim de se obter um valor médio. 

Entretanto, para algumas espécies isto não foi viável, reduzindo o número de indivíduos 

avaliados por área a pelo menos oito. Os indivíduos foram amostrados de maneira 

aleatória em cada área, de maneira que fosse possível incorporar o máximo de variação 

ambiental. Nós usamos os valores médios dos atributos por área e o coeficiente de 

variação dos mesmos para comparar as populações entre as áreas, bem como as relações 

bivariadas entre os atributos, apresentadas no próximo tópico.  

 

Análises estatísticas 

Para avaliar as diferenças promovidas pela variabilidade intraespecífica entre as áreas 

realizamos uma série de testes estatísticos utilizando a linguagem R(R Core Team, 

2015). A fim de distinguir as populações de acordo com a área de origem realizamos 

uma análise discriminante a partir dos valores dos atributos e consequentemente das 

síndromes de uso de recursos. A análise discriminante foi realizada de duas maneiras, 

primeiro com os valores médios de todas as populações juntas e também com todos os 

indivíduos coletados para cada espécie separadamente. Em seguida, utilizamos análise 

de variância comum (ONE-WAY ANOVA) para comparar os valores dos atributos 

entre as espécies e entre as áreas, através do pacote stats (R Core Team, 2015) e 

considerando diferenças significativas valores de P iguais ou menores a 0,05. Também 

realizamos comparações nos padrões de relações bivariadas dos atributos entre as áreas 

para cada espécie utilizando a análise Standard Major Axis (SMA), através do pacote 

smatr (Warton et al., 2012).  Neste último caso as relações avaliadas foram entre a AFE 

e a espessura foliar, AFE e o CMSF, CMSF e a suculência e entre a Área foliar e o 
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comprimento do pecíolo (pares de atributos cuja correlação foi alta e significativa para a 

maior parte das espécies) 

RESULTADOS 

Características do solo nas áreas 

As três áreas onde o trabalho foi desenvolvido diferiram em características 

determinantes do solo (tabela 2). As maiores diferenças foram observadas entre o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos e da Serra da Bocaina. Na Bocaina, foram 

constatados os menores valores de N e P (3640 mg.kg·¹ e 9,67 

mg.dm·³respectivamente), contrastando com os maiores valores de N no Itatiaia 

(7506mg.kg·¹) e os maiores valores de P no Parnaso (34,33 mg.dm·³). Além disso, 

baixas concentrações de argila e pHs mais ácidos foram identificados no Parnaso. 

Entretanto, nenhuma diferença na CTC e SB foi observada entre as áreas. Em relação ao 

conteúdo de água e temperatura do solo, a Bocaina se diferencia das demais áreas. 

Tendências de valores mais baixos de conteúdo de água (em média 0,337 m³ de água 

por m³ de solo) e maiores temperaturas do solo (em média 15,8ºC) em contraste com as 

demais áreas foram constatados (fig. 1). Em contrapartida, as menores temperaturas 

médias e maiores conteúdos de água foram observadas no Itataiaia (11,7ºC e 0,437 m³ 

de água por m³ de solo, respectivamente) (fig.1). 

Tabela 2.Caracterização edáfica das áreas de Campos de Altitude estudadas.Onde, M.O.=Matéria orgânica; 

N=Nitrogênio; P=Fósforo; K=Potássio; SB= Soma das bases trocáveis e CTC= Capacidade de troca de cátions. 

Letras distintas indicam diferenças estatísticas (P<0,05). 

 Bocaina Itatiaia Parnaso 

Argila 

(g kg·¹) 

306a±50,6 295a±24,9 161b±37,8 

Silte 

(g kg·¹) 

130a±44 116a±47 112a±71,6 

pH 4,20a±0,17 3,93ab±0,06 3,77b±0,12 

M.O. 

    (g.dm·³) 

94,67a±22,3 143,33a±26,5 130a±50,2 

N 

(mg.kg·¹) 

3640b±595 7506a±2175 6573ab±1382 

P 

(mg.dm·³) 

9,67b±3,2 15,67ab±7,6 34,33a±14,7 

K 

(mmolc.dm·³) 

2,47a±1,07 2,80a±0,36 3,47a±0,21 

SB 

(mmolc.dm·³) 

5,13a±2,5 4,80a±0,36 7,13a±3,99 

CTC 

(mmolc.dm·³) 

167a±25,2 204a±25,1 199a±10,7 
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Atributos funcionais foliares 

Todas as espécies apresentaram diferenças entre as localidades em pelo menos um dos 

seis atributos foliares mensurados. Entretanto, nenhum padrão ou tendência de 

comportamento comum entre os atributos foram observados entre as áreas de estudo 

(Tabela 4). Isto fica claro quando analisamos os resultados da análise discriminante, 

onde também não observamos o agrupamento dos indivíduos por áreas, com exceção de 

poucas espécies (L. sulfurea e F. regia) (Figura 2). Além disso, os valores dos atributos 

variaram de acordo com o tipo de atributo e com as espécies, refletindo um 

comportamento idiossincrático de variação. 

Relações bivariadas 

Através da inclusão das seis espécies comuns às três localidades na análise SMA, não 

fomos capazes de identificar diferenças nas relações bivariadas dos atributos entre as 

localidades associadas à variação intraespecífica. Entretanto, para algumas espécies 

observamos diferenças na inclinação e no intercepto das relações entre populações de 

diferentes áreas (Tabela 3 e 4). Apesar disso, nenhum comportamento comum a todas as 

espécies foi identificado. As diferenças de inclinação das retas entre populações foram 

observadas para as relações entre a AFE e o CMSF; a AFE e a espessura foliar; e entre a 

espessura e a suculência. Em contrapartida, as diferenças no intercepto foram 

observadas para todas as relações avaliadas. Apesar destas distinções, não identificamos 

diferenças na direção das relações (i.e. positiva ou negativa) 

  

Figura 1. Variação temporal ao longo de 2015 do conteúdo de água e temperatura do solo por localidade de coleta a partir do registro de dois sensores 

 por área.  
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Figura 2. Análise discriminante de populações de nove espécies de plantas de Campos de Altitude de acordo com seus atributos funcionais foliares. Os 

pontos representam os indivíduos amostrados de acordo com a localidade de ocorrência e as elipses grupos pré-determinados.  
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Tabela 3. Diferenças na inclinação da reta das relações bivariadas dos atributos funcionais foliares entre populações de M. gardneriana, G. serrata, F. regia, G. intermédia e L. sulfurea 

ocorrentes em três localidades de Campos de Altitude. Onde, AFE= Área foliar específica; CMSF= Conteúdo de matéria seca foliar; ESP = Espessura, SUC= Suculência e IC= intervalo 

de confiança.  

 

 

 

 

  AFE x CMSF ESPxAFE ESP x SUC 

Espécie População Inclinação(IC) r² p Inclinação(IC) r² p Inclinação(IC) r² p 

M. gardneriana Bocaina       1,34 (0,81 a 2,24) 0,72 0,007 

Itatiaia       1,1 (0,68 a 1,77) 0,31 0,03 

Parnaso       2,66 (1,58 a 4,49) 0,17 0,13 

G. serrata Bocaina    -0,95 (-2 a -0,45) 0,15 0,3    

Itatiaia    -0,7 (-1,02 a -0,47) 0,57 0,001    

Parnaso    -0,27 (-0,39 a -0,18) 0,57 0,001    

F. regia Itatiaia    -0,85 (-1,37 a -0,53) 0,25 0,05    

Parnaso    -0,37 (-0,56 a -0,24) 0,49 0,004    

G. intermedia Bocaina -3,75 (-6,26 a -2,26) 0,21 0,08       

Itatiaia -2,11 (-3,08 a -1,45) 0,51 0,001       

Parnaso -1,4 (-1,76 a -1,12) 0,85 <0,001       

L. sulfurea Itatiaia       2,6 (1,63 a 4,17) 0,28     0,04 

Parnaso       1,19 (0,81 a 1,73) 0,58 <0,001 
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Tabela 4. Diferenças no intercepto das retas das relações bivariadas dos atributos funcionais foliares em populações de C. scabra, R.montana, M.gardneriana, G. serrata e B. platypoda 

ocorrentes em três localidades de Campos de Altitude. Onde, AF= Área foliar; COMPEC= comprimento do pecíolo; AFE= Área foliar específica; CMSF= Conteúdo de matéria seca 

foliar; ESP= espessura, SUC= suculência e IC= intervalo de confiança. 

 

 

 

 

 AF x COMPEC SLA x LDMC ESPxSLA ESP x SUC 

Espécie População Elevation (IC) r² p Elevation 

(IC) 

r² p Elevation 

(IC) 

r² p Elevation 

(IC) 

r² p 

C. scabra Bocaina -0,76 (-1,41 a -
0,099) 

0,54 0,009    1,66 (1,08 a 2,24) 0,44 0,03 2,84 (2,74 a 2,93) 0,66 0,002 

Itatiaia -0,82 (-1,4 a -0,24) 0,41 0,01    1,7 (1,12 a 2,27) 0,39 0,01 2,77 (2,66 a 2,88) 0,15 0,16 

Parnaso -0,62 (-1,18 a -0,06) 0,32 0,03    1,8 (1,22 a 2,37) 0,62 <0,00
1 

2,73 (2,65 a 2,8) 0,72 <0,0001 

R. montana Bocaina -0,48 (-0,91 a -0,04) 0,53 0,002    1,14 (0,72 a 1,55) 0,66 <0,00

1 

2,74 (2,64 a 2,84) 0,44 0,006 

Itatiaia -0,38 (-0,85 a 0,095) 0,46 0,005    1,22 (0,8 a 1,64) 0,07 0,33 2,7 (2,61 a 2,8) 0,25 0,058 

Parnaso -0,35 (-0,82 a 0,12) 0,015 0,67    1,28 (0,85 a 1,7) 0,5 0,003 2,69 (2,6 a 2,78) 0,6 <0,001 

M. gardneriana Bocaina -0,37 (-1 a 0,26) 0,67 0,01          

Itatiaia -0,52 (-1,12 a 0,08) 0,26 0,055          

Parnaso -0,39 (-0,9 a 0,11) 0,006 0,79          

G. serrata Bocaina    6,35 (5,63 a 7,06) 0,36 0,09       

Itatiaia    6,24 (5,59 a 6,88) 0,84 <0,001       

Parnaso    6,28 (5,63 a 6,93) 0,91 <0,001       

B.  platypoda Bocaina    4,46 (3,99 a 4,93) 0,67 <0,001       

Parnaso    4,41 (3,96 a 4,87) 0,89 <0,001       
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Variação intraespecífica 

Em geral, houve grande variação dos atributos foliares aqui mensurados. Entretanto, 

alguns atributos variaram mais do que outros. A variação total (incluindo todas as 

espécies e localidades) da área foliar (52%), do comprimento do pecíolo (51%) e da 

AFE (41%) foi alta, em contraste com a variação da suculência foliar (19%) e do CMSF 

(20%) que foram relativamente baixas. Também foram constatadas diferenças na 

variação intraespecífica dos atributos entre as localidades (Tabela 5). Entretanto, 

nenhuma tendência de maior ou menor variação por área foi identificada. É importante 

ressaltar que a variação dentro das localidades frequentemente excedeu a variação total 

da espécie (Tabela 5). Estes casos foram observados de maneira constante no Itatiaia e 

no Parnaso e em menor frequência nas populações da Bocaina. Neste último caso, 

apenas os CVs das populações de R. montana e G. intermedia excederam a variação 

total da espécie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

Tabela 5. Valores de coeficiente de variação (CV) de atributos funcionais foliares de nove espécies de plantas de Campos de altitude e de suas respectivas populações de acordo com 

 a área de ocorrência. Onde, AFE= Área foliar específica; ESP= espessura, AFE= área foliar específica; CMSF= Conteúdo de matéria seca foliar; SUC= Suculência e COMPEC= 

comprimento do pecíolo. Os valores que excederam a variação total da espécie estão marcados por *.  

 

ESPÉCIE POPULAÇÃO CV AF CV ESP CV AFE CV SUC CV CMSF CV COMPEC 

C. scabra Parnaso 26,0 20,1 19,3* 15,0 7,8 12,8 

Itatiaia 34,9 20,4 17,3 25,7* 11,8* 22,1* 

Bocaina 37,8 19,5 15,3 13,3 8,1 17,3 

 Total 39,9 22,4 18,3 19,8 9,5 21,7 

G. eriophilla Parnaso 29,5* 19,9* 20,9* 12,6* 9,5* 20,8 

Itatiaia 28,9* 11,4 8,5 12,0* 6,0 23,1* 

Bocaina 23,5 9,5 9,2 8,6 4,0 13,6 

 Total 28,3 16,7 17,2 11,3 7,4 20,4 

G. serrata Parnaso 30,7 5,3 19,6 5,6 10,5* 20,1 

Itatiaia 29,9 15,8* 24,4* 9,0 11,9* 17,7 

Bocaina 21,0 11,5 11,4 10,7 6,4 11,4 

 Total 32,7 14,2 20,3 12,2 10,3 22,2 

M. gardneriana Parnaso 30,4* 13,1 6,9 5,0 4,8 12,6 

Itatiaia 25,9 17,0* 16,9* 15,7* 11,7* 14,7 

Bocaina 13,5 7,6 11,0 5,6 5,3 12,7 

 Total 30 14,5 14,2 10,7 9 22,2 

R. montana Parnaso 26,8 16,3 14,7 10,0* 6,6 13,8 

Itatiaia 25,5 15,6 27,7* 12,6* 12,2* 20,7 

Bocaina 29,7 7,9 7,7 6,9 2,7 23,5* 

 Total 35,5 16,1 19,5 9,9 8,5 21,8 

G. intermedia Parnaso 23,0 8,7 13,1 5,2 9,1* 21,5 

Itatiaia 30,9* 17,7 21,6* 13,3 9,1* 30,5* 

Bocaina 29,6* 13,2 19,2* 25,7* 5,8 18,9 

 Total 28 23,3 19,1 17,8 8,2 25,8 

F.regia Parnaso 37,3* 10,0 29,3* 18,6* 12,5* 24,7* 

Itatiaia 25,8 12,6 15,6 7,1 8,3 16,1 

 Total 31,2 14,6 26,7 13,6 11,3 22,7 

L. sulfurea Parnaso 35,4* 13,7 11,6 11,5* 5,4 22,5 

Itatiaia 17,5 24,2 14,8 8,2 7,7 25,2 

 Total 27,1 31,2 17,2 9,9 9 27,6 

B. platypoda Parnaso 26,5 29,4 22,9* 15,7 26,9* 16,5 

Bocaina 24,6 18,6 10,7 8,9 10,2 20,4 

 Total 41,9 34,7 18,1 16 20,1 28,2 
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DISCUSSÃO 

Caracterização das áreas 

As três localidades de Campos de Altitude diferiram em características determinantes 

do solo. Essas diferenças foram tanto em relação à estrutura quanto à composição 

química. Apesar dos altos teores de matéria orgânica, as três áreas podem ser 

consideradas ambientes pouco férteis.Isto está de acordo com o descrito por Benites et 

al. (2003 e 2007), para regiões de altitude do sudeste brasileiro. Segundo os mesmos 

autores, esta baixa quantidade de nutrientes do solo está relacionada a elevadas perdas 

por lixiviação e a degradação do solo. Diferenças no conteúdo de água e temperatura do 

solo também foram observadas entre as áreas. Entretanto, essas diferenças parecem 

estar mais associadas ao clima das diferentes localidades e não às propriedades do solo. 

Em todas as três áreas a temperatura do solo parece acompanhar a sazonalidade 

climática anual e também reflete as temperaturas médias anuais de cada área. Este 

padrão foi menos claro para o conteúdo de água no solo, que variou pouco ao longo do 

ano nas localidades, especialmente na Bocaina. As diferenças entre as áreas estão mais 

relacionadas aos valores médios, máximos e mínimos do que em relação à variação 

anual. O parque Nacional da Serra da Bocaina foi a localidade que mais diferiu das 

demais em relação às características ambientais avaliadas. Esta localidade apresentou os 

solos mais pobres, menos úmidos e quentes. Algumas dessas condições, como as 

temperaturas mais elevadas, podem ser consideradas restritivas para plantas de Campos 

de Altitude.  

Comportamento dos atributos funcionais foliares 

A ausência de uma resposta comum das espécies a variação nas características 

ambientais entre as localidades foi surpreendente. Esperávamos que as condições 

claramente mais restritivas e diferenciadas do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

(i.e., maiores temperaturas, solos mais pobres e menos úmidos) levassem a um 

comportamento similar entre as populações das diferentes espécies em relação às 

demais áreas. Ou seja, esperávamos encontrar na Bocaina folhas menores e mais 

suculentas, com os menores valores de AFE e maiores CMSF, características 

relacionadas a condições mais restritivas onde é comum se observar estratégias 

conservativas de uso dos recursos (Vendramini et al., 2001; Wright et al., 2002, 2004 e 

2005). O comportamento idiossincrático de variação intraespecífica das espécies aqui 
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observado também já foi evidenciado em outros trabalhos (i.e., Albert et al. 2010; 

Kumordzi et al., 2014). Segundo Albertet al. (2010), as diferenças nas respostas das 

espécies na verdade se devem as distinções nas preferências ambientais entre elas, e que 

os atributos mensurados podem representar tanto os valores ótimos quanto sub-ótimos 

da espécie (dependendo da circunstância de ocorrência do indivíduo). Ou seja, respostas 

mais gerais só podem ser identificadas quando levamos em consideração as diferenças 

de nicho entre as espécies. Apesar disso, diferenças em pelo menos um dos atributos 

mensurados foram constatadas entre as áreas em todas as 9 espécies, evidenciando um 

comportamento geral divergente dos atributos funcionais entre áreas, aliada a uma alta 

variação intraespecífica. 

Ausência de tendências entre populações e localidades nas relações bivariadas 

As diferenças observadas nas relações entre os atributos entre populações das distintas 

áreas de estudo não refletiram nenhum comportamento comum ou de convergência 

entre as espécies analisadas. De maneira análoga às diferenças observadas nos valores 

médios dos atributos, observamos um comportamento espécie-específico no que diz 

respeito às relações com o ambiente de ocorrência. Isso demonstra que o 

comportamento idiossincrático não está associado apenas aos valores dos atributos, mas 

também com as relações entre os mesmos. Por outro lado, a direção (positiva ou 

negativa) das relações entre os atributos foi mantida entre as áreas e estão de acordo 

com o já observado na literatura. A relação negativa entre a AFE e o CMSF, por 

exemplo, já é bem descrita e reconhecida na literatura (e.g. Wilson et al., 1999; Wright 

& Cannon, 2001; Dominguez et al., 2012). As associações negativas da espessura com a 

AFE também são previsíveis, uma vez que a AFE depende diretamente da espessura e 

da densidade da lâmina foliar (e.g. Wilson et al., 1999; Vendramini et al., 2001; Wright 

& Cannon, 2001). De maneira similar, também esperávamos relações positivas entre a 

espessura e a suculência (e.g. Vendramini et al., 2001) e entre a área foliar e o 

comprimento do pecíolo (Weijschedé et al., 2006). A manutenção da direção destas 

correlações entre as áreas se deve ao elevado conservadorismo das relações entre os 

atributos foliares, que são comuns a diferentes grupos de plantas ocorrentes em distintas 

partes do globo (Wright et al., 2004). Logo, apesar das relações serem afetadas pelas 

diferenças entre as áreas, a direção dessas relações parece não ser afetada pela variação 

ambiental. 
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A variação intraespecífica entre áreas e atributos 

É importante ressaltar que a variação intraespecífica aparentemente é maior dentro do 

que entre as localidades de estudo. Isto porque frequentemente os valores dos 

coeficientes de variação das populações excederam os coeficientes de variação total das 

espécies. A superação da variação intra-populacional e local sobre a inter-populacional 

e entre localidades tem sido relatada de maneira recorrente (i.e., Albert et al., 2010; 

Farjado & Piper, 2010; Pescador et al., 2015). Provavelmente, isto está relacionado à 

alta heterogeneidade ambiental local, comum aos campos de altitude, já que os atributos 

funcionais foliares são fortemente influenciados pela variação ambiental, inclusive em 

nível intraespecífico (Boucher et al., 2013, Pescador et al., 2015; Salgado-Negret et al., 

2015). De acordo com Opedal et al. (2014), as plantas apresentam maior variação 

intraespecífica em ambientes heterogêneos, e esta alta variação por sua vez, pode ser 

observada em escalas espaciais pequenas. Processos que ocorrem em escala de 

microhábitat, como a competição e a facilitação, também podem afetar os padrões de 

variação dos atributos foliares e contribuir para o aumento da variação local (Albert et 

al., 2010; Almeida et al., 2013). De maneira intrigante, a Bocaina foi a localidade onde 

a variação intra-populacional superou com menor frequência a variação total da espécie. 

Isto pode estar associado à menor riqueza de espécies desta área em relação às demais 

(obs. pess.). Segundo Boucher et al. (2013), a competição intensificada em 

comunidades ricas pode levar ao aumento da variação intraespecífica como mecanismo 

de diferenciação fenotípica e divergência de nicho das espécies. Isto poderia explicar a 

menor variação local na Bocaina em relação às demais áreas, que parecem ser mais 

ricas. Entretanto, esta diferença pode estar relacionada também ao grau de 

heterogeneidade das áreas. Diferentemente das demais, a Bocaina é a única localidade 

que não apresentou microhábitats rupícolas ou alagados (obs. pess.) na área de estudo. 

Ou seja, a reduzida variação local pode ser devido à menor diversidade de microhábitats 

desta localidade.   

Observamos diferenças nos padrões de variação entre os atributos foliares. Estas 

diferenças são frequentemente relatadas nos trabalhos da área (e.g. Albert et al., 2010; 

Almeida et al., 2013). A baixa variação do CMSF em relação a outros atributos, já foi 

descrita por Albert et al. (2010) e Wellstein et al. (2013). Também em concordância 
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com Steinger et al. (2002),observamos altos coeficientes de variação da Área Foliar 

entre diferentes populações de plantas.Este comportamento diferenciado dos atributos 

em relação ao grau de variação deve estar associado às diferentes intensidades de 

atuação de processos ecológicos sobre os mesmos. A baixa variação geral do CMSF e 

da suculência foliar indicam uma alta convergência nos valores desses atributos dentro e 

entre as espécies de Campos de Altitude. Esta convergência pode ser um indicativo de 

canalização ambiental, isto é, o ambiente está selecionando fenótipos similares, 

mantendo a coesão e constância de um fenótipo comum (Debat & David, 2001). O 

CMSF é um atributo funcional constantemente associado ao estresse nutricional (e.g., 

Dominguez 2012) e a suculência está associada à capacidade de estocagem de água, 

comum em situações de baixa disponibilidade hídrica (Donovan et al., 2007; Farooq et 

al., 2009). Provavelmente o comportamento convergente das espécies em relação a estes 

atributos se deu por conta da baixa fertilidade dos solos (Benites et al., 2003 e 2007) e 

da sazonalidade da precipitação, que são características dos Campos de Altitude 

(Safford, 1999b). Por outro lado, as altas variações observadas para a área foliar e o 

comprimento do pecíolo apontam um comportamento divergente dentro e entre as 

espécies aqui analisadas. Apesar da área foliar também ser um atributo chave em 

ambientes secos, uma vez que o tamanho da folha está associado diretamente à 

quantidade de água perdida (Farooq et al., 2009), ele também está relacionado a outros 

fatores ambientais. É por exemplo, um atributo fortemente influenciado pela 

disponibilidade de luz, assim como o comprimento do pecíolo (Weijschedé et al., 

2006). E é provável que por isso ele tenha variado mais do que os demais.  
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CONCLUSÃO 

As diferenças aqui constatadas entre as localidades de Campos de Altitude 

evidenciaram certo grau de diferenciação entre as populações de cada área. Este 

comportamento divergente das populações deve ser promovido pelas diferenças 

climáticas e nutricionais entre as áreas e deve ser mantido pelo isolamento das 

populações. Entretanto, a ausência de um comportamento comum das espécies de 

acordo com a área de ocorrência sugere que essas diferenças se devam também a 

características espécie-específicas e de relações particulares de cada planta com o seu 

ambiente de ocorrência. Estudos para se entender a origem dessa variação (i.e. 

adaptação local, plasticidade fenotípica ou deriva gênica) são altamente recomendados e 

devem ser realizados para melhor compreensão dos processos envolvidos na geração da 

variação intraespecífica em ambientes de topo de montanha. Independente de sua 

origem é importante ressaltar que estas diferenças são fundamentais para a capacidade 

destas espécies de se adaptarem a cenários futuros de mudanças ambientais, como às 

mudanças climáticas (Gonzalo-Turpin & Hazard, 2009). Em ambientes de topo de 

montanha como os campos de altitude, onde se espera que tais mudanças sejam mais 

intensas (Beniston & Stofell, 2013) a variação intraespecífica se configura como um 

meio importante na promoção do potencial adaptativo destas espécies. É importante 

ressaltar também, que as populações das diferentes localidades se configuram como 

unidades diferenciadas, o que destaca a importância dos diferentes parques para 

manutenção e conservação das espécies de campos de altitude. Além disso, as 

diferenças observadas no comportamento dos distintos atributos funcionais (i.e. 

divergência vs convergência) pode ser um reflexo das diferentes nuances nas estratégias 

de aquisição de recursos destas plantas. Ou seja, mesmo em ambientes altamente 

restritivos como os campos de altitude, onde se espera grande convergência funcional 

parece existir um espectro mais complexo de formas de uso dos recursos, inclusive 

dentro de uma mesma espécie.  
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Capítulo II: AS RELAÇÕES ENTRE A VARIABILIDADE 

INTRAESPECÍFICA FOLIAR E A AMPLITUDE DE 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA EM PLANTAS DE CAMPOS DE 

ALTITUDE 

RESUMO 

Estudos atuais têm auxiliado na compreensão do papel da variabilidade funcional 

intraespecífica (VFI) sobre a capacidade de plantas em ocorrer em situações e condições 

ambientais distintas. Entretanto, apenas recentemente este tópico foi relacionado com a 

amplitude nicho e de distribuição geográfica de plantas. Devido à necessidade de 

melhor compreensão destas associações, o nosso trabalho teve como objetivos testar 

estas relações e avaliar o papel da variação local de populações sobre elas. Para tanto, 

utilizando atributos funcionais foliares, identificamos a extensão, forma e direção da 

VFI de 18 espécies de arbustos e herbáceas ocorrentes em três distintas localidades de 

campos de altitude. As propriedades da VFI foram relacionadas através de análise de 

regressão simples com a amplitude de distribuição geográfica das espécies. Os valores 

de VFI variaram bastante entre as espécies e as populações analisadas. Ainda assim, foi 

possível observar uma relação negativa entre a forma da VFI (integração fenotípica) e a 

amplitude de distribuição geográfica das plantas analisadas. Apesar da ausência de 

relações estatisticamente significativas entre a extensão da VFI e a amplitude de 

distribuição geográfica das plantas, identificamos uma tendência de associação positiva 

entre elas. Similaridades nas direções da VFI em espécies de distribuição geográfica 

restrita também foram identificadas. Este resultado reflete a influência da variação 

populacional entre as áreas sobre a VFI e consequentemente sobre as relações dos 

mesmos com a distribuição geográfica das espécies. Sugerimos que os diferentes 

componentes da VFI não são influenciados por processos ecológicos e evolutivos da 

mesma maneira. Estudos capazes de identificar a origem da VFI e da divergência 

funcional (i.e. adaptação local e/ou plasticidade fenotípica) entre as populações de 

campos de altitude são necessários. Além disso, a forma e direção da VFI precisam ser 

incorporadas em estudos sobre variação funcional intraespecífica, pois estes aspectos 

podem evidenciar relações que apenas a extensão da VFI não é capaz de identificar.  

Palavras chave: Biogeografia, Campos de altitude, Integração fenotípica, Variabilidade 

Funcional Intraespecífica, Vegetação de Altitude 
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INTRODUÇÃO 

Os processos envolvidos na promoção da capacidade de espécies em ocorrer em 

situações e condições ambientais variadas é uma questão central dentro da biologia e de 

interesse de ecólogos e biólogos evolucionistas. Os estudos recentes sobre a variação 

intraespecífica têm auxiliado na compreensão dos processos ecológicos e evolutivos 

associados às estratégias de ocupação do ambiente (i.e., Sultan, 2001; Boucher et al., 

2013) e das suas consequências sobre a distribuição geográfica de plantas (i.e., Hermant 

et al., 2013). Como produto da variabilidade genética e da plasticidade fenotípica, a 

variação intraespecífica tem sido estudada em diversos campos sob distintas 

abordagens. Entretanto, apenas recentemente este tema tem sido tratado de uma 

perspectiva funcional e vem sendo reconhecido como variabilidade funcional 

intraespecífica (VFI) (Albert et al., 2010). Deste ponto de vista, Boucher et al.(2013), 

propuseram uma abordagem multivariada e multifacetada da VFI, não se restringindo 

apenas a variação univariada de uma característica. Esses autores defendem que o 

fenótipo apresenta três propriedades de variação: Extensão, Forma e Direção. A 

Extensão é a variação total do fenótipo; a Forma é o grau de correlação entre as 

características do fenótipo (i.e., integração fenotípica) e a Direção é o sentido resultante 

dessas correlações. 

A variação intraespecífica (extensão da VFI) tem sido frequentemente 

relacionada a aspectos do nicho em trabalhos de ecologia. Relações positivas e diretas 

entre a dimensão da variação intraespecífica e a amplitude do nicho de uma espécie já 

foram identificadas (Sides et al., 2014). Segundo Sides et al.(2014), quanto maior a 

variação do atributos, maior é a capacidade da espécie de enfrentar ou passar por um 

maior número de filtros ambientais. Ela também foi apontada como fator determinante 

de estratégias generalistas em plantas, isto é, espécies generalistas apresentam maior 

plasticidade fenotípica, um dos componentes da variação intraespecífica (Sultan, 2001). 

Por outro lado, Hermant et al. (2013) identificaram que a restrição geográfica de plantas 

e especificamente o endemismo estão associados à maior integração do fenótipo (forma 

da VFI) e não à variação intraespecífica (extensão da VFI). Os mesmos autores 

defendem que isto se deve ao alto grau de especialização destas espécies ao ambiente de 

ocorrência, o que resulta em alta integração de suas características. É provável que um 

alto grau de especialização esteja associado a uma baixa plasticidade fenotípica, que 

pode ser observada em plantas com alta integração fenotípica (Gianoli & Palacio-López, 
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2004). Provavelmente as relações descritas por Sultan (2001) e Hermant et al. (2013) 

são um reflexo da associação entre a variação intraespecífica e o nicho ecológico. É 

importante destacar também, que as evidências para estas relações ainda são escassas e 

pouco compreendidas, principalmente de um ponto de vista multivariado e integrado. 

No que diz respeito às relações entre a direção da VFI com o nicho e com a distribuição 

geográfica de plantas, estudos são praticamente inexistentes. Ao que tudo indica essas 

relações são complexas e por isso, acreditamos que o uso de uma abordagem integrada e 

multivariada como a ideia de variabilidade funcional intraespecífica seria o mais 

apropriado para melhor compreende-las.  

A influência de aspectos ambientais sobre as propriedades da VFI deve ser 

levada em consideração no que diz respeito a essas relações. A variação ambiental 

promove diferenciação significativa no nível de integração fenotípica (forma da VFI) 

(García-Verdugo et al., 2009; Boucher et al., 2013) e na amplitude de variação 

intraespecífica (extensão da VFI) entre populações de uma mesma espécie (Gotsch et 

al., 2010; Boucher et al., 2013). Mudanças no sentido das relações entre atributos 

funcionais também já foram identificadas em plantas expostas a distintas condições 

ambientais (Schlichting, 1989). Outros fatores como a diferenciação genética e local de 

ocorrência das populações podem afetar os atributos funcionais foliares (Byars et al., 

2007; Gonzalo-Turpin & Hazard, 2009) e consequentemente influenciar os 

componentes da VFI. Quando combinados, estes fatores potencialmente poderiam 

alterar as relações entre a variabilidade funcional e a amplitude de distribuição 

geográfica de uma espécie. 

Atributos funcionais foliares parecem ser ideais para avaliar tais relações, uma 

vez que são bastante informativos e fáceis de serem mensurados. A existência de um 

espectro econômico foliar global associado às diferentes formas de uso dos recursos por 

plantas (Wright et al., 2004) os tornam atributos chave em ecologia vegetal. Segundo 

Shipley et al. (2006), o uso dos recursos disponíveis em plantas está relacionado a dois 

trade-offs envolvendo características foliares: 1) investimento no tamanho de células em 

contraste com alocação de recursos em parede celular e 2) altas taxas fotossintéticas 

versus maior tempo de duração da folha. De acordo como estes trade-offs, as plantas se 

distribuem em um espectro de características no qual em uma das extremidades 

encontram-se espécies capazes de crescer rápido e na outra, espécies com uso altamente 

conservativo dos recursos disponíveis, e consequentemente baixas taxas de crescimento 
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(Wright et al., 2004). Atributos como a AFE (área foliar específica) e o CMSF 

(conteúdo de matéria seca foliar) são atributos centrais na identificação destas 

síndromes. Plantas com elevado AFE apresentam altas taxas fotossintéticas e baixa 

longevidade foliar, caracterizando espécies que são capazes de se apropriar de grandes 

quantidades de recursos que são alocados, em grande parte, para a manutenção de altas 

taxas decrescimento. Por outro lado, as espécies que apresentam alto CMSF, são 

aquelas que investem em tecidos foliares resistentes e de alto custo de carbono, 

investindo desta forma pouco em crescimento e apresentando baixa AFE (Wright et al., 

2004). Devido a sua importância ecológica, a AFE tem sido amplamente utilizada em 

trabalhos de ecologia vegetal, inclusive como descritor de variação intraespecífica em 

trabalhos que não seguem uma abordagem multivariada, (Sides et al., 2014). No 

entanto, não foram estabelecidas relações diretas entre características funcionais foliares 

e o nicho ou distribuição geográfica de plantas sobre uma perspectiva integrada e 

multivariada.  

Nos picos das montanhas do sul e sudeste brasileiro são encontrados os Campos 

de Altitude, caracterizados como campos úmidos subalpinos e pelas condições 

ambientais altamente restritivas (Safford, 1999a). Estas formações apresentam uma 

flora particular e rica, constituída predominantemente por gramíneas e arbustos, e 

destacam-se pelo alto nível de endemismo (Safford, 1999a). Ambientes de topo de 

montanha como os campos de altitude são bastante apropriados para se avaliar as 

relações entre os aspectos da variabilidade funcional e a amplitude da distribuição 

geográfica de plantas. Devido a, por exemplo, o alto nível de endemismo e a 

diversidade de tamanhos de distribuição geográfica observados nas espécies ocorrentes 

nestas formações. O isolamento geográfico recente (Behling et al., 2007) e a 

distribuição disjunta também são características dos campos de altitude interessantes 

deste ponto de vista. Aliada a heterogeneidade ambiental existente entre áreas de 

Campos de Altitude (i.e., Safford, 1999b; Benites et al., 2003), o isolamento pode levar 

a diferenciação local de populações, promovendo desta forma divergência dos atributos 

funcionais dentro das espécies e afetando as relações entre a VFI e a amplitude de 

distribuição geográfica. 

Tendo em vista a necessidade de se compreender melhor as relações entre a 

variabilidade funcional e a amplitude de distribuição de plantas, tivemos como objetivos 

neste trabalho: 1) Testar o grau de associação entre os três aspectos da variabilidade 
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funcional intraespecífica com a amplitude da distribuição geográfica de plantas de 

Campos de Altitude e qual a natureza destas relações (i.e. positivas ou negativas); 2) 

Avaliar o papel da diferenciação local de atributos foliares nos padrões esperados para 

estas relações isto é, se as diferenças locais podem promover desvios das relações já 

identificadas na literatura entre a integração fenotípica e variação intraespecífica com o 

tamanho da distribuição geográfica dessas espécies. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de estudo 

O presente trabalho foi desenvolvido em três diferentes parques nacionais do sudeste 

brasileiro caracterizados pela ocorrência de Campos de Altitude (Figura 1). Apesar de 

classificados como úmidos, os campos de altitude se destacam pela ocorrência de uma 

forte sazonalidade climática e estação seca marcada (Safford, 1999b). As temperaturas 

médias variam entre 7 e 12ºC ao longo do ano e a precipitação pode variar de 400 mm 

nos meses do período chuvoso e chegar a 50 mm nos meses mais secos (Safford, 

1999b). As três localidades de trabalho destacam-se como importantes refúgios de 

vegetação de Campos de Altitude e diferem entre si no que diz respeito às condições 

ambientais (climáticas e edáficas) (Safford, 1999b; Benites et al., 2003).O Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos está localizado no município de Teresópolis-RJ, onde os 

campos de altitude ocorrem entre ca. de 1.800 a 2.200m. A temperatura média desta 

área no ano de 2014 foi 11,3ºC, com mínimas de -1,3ºC e máximas de 24,5ºC. A 

segunda localidade corresponde ao Parque Nacional de Itatiaia (Planalto do Itatiaia), 

cujos Campos de Altitude ocorrem entre ca. de 1.800 a 2.400 m de altitude, localizado 

no município de Itatiaia-RJ. Esta localidade apresenta as temperaturas mais baixas 

dentre as três, atingindo frequentemente ao longo do ano temperaturas abaixo de 0,0ºC, 

com mínimas chegando a -9,2ºC em 2015 (http://www.wunderground.com/). A terceira 

e última localidade de trabalho é o Parque Nacional da Serra da Bocaina, localizado no 

município de São José do Barreiro-SP e é a área mais distinta das três. Nesse parque, os 

campos de altitude encontram-se na faixa de 1.700 a 1.900 m de altitude, e 

provavelmente por isto as temperaturas médias anuais desta região são mais altas 

(15,0ºC, Freitas, 2002). Como demonstrado no primeiro capítulo, esta localidade possui 

o solo mais pobre do que as demais. Além disso, a Serra da Bocaina é uma área que está 

sob forte pressão de atividades antrópicas, como o desmatamento em virtude da 

agricultura e pecuária. Essas diferenças ambientais, associadas a eventos históricos e 

também de uso da terra promoveram algum grau de diferenciação na composição 

florística entre às áreas. Logo, para compor a lista de espécies de interesse e incluir 

diferentes populações de algumas das espécies, bem como representar um certo grau de 

diferenciação ambiental nós optamos por trabalhar nas três áreas. 

 

http://www.wunderground.com/
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Espécies de Interesse 

Nós selecionamos no total 18 espécies de plantas de diferentes famílias que 

compusessem um gradiente de amplitude de distribuição geográfica. As espécies 

utilizadas neste trabalho e suas respectivas famílias foram: Fuchsia campos-portoi Pilg. 

& Schulze-Menz (Onagraceae), Fuchsia regia (Vell.) Munz (Onagraceae), Baccharis 

platypoda DC. (Asteraceae), Baccharis itatiaiae Wawra (Asteraceae), Gaultheria 

serrata (Vell.) Sleumerex Kin.-Gouv. (Ericaceae), Gaultheria eriophylla (Pers.) 

Sleumerex Burtt (Ericaceae), Buddleja speciosissima Taub. (Scrophulariaceae), Clethra 

scabra Pers. (Clethraceae), Myrsine gardneriana A.DC. (Primulaceae), Leandra 

sulfúrea (Naudin) Cogn.(Melastomataceae), Roupala montana Aubl. (Proteaceae), 

Hesperozygis myrtoides (A.St.-Hil. exBenth.) Epling (Lamiaceae) e Hesperozygis nítida 

(Benth.) Epling (Lamiaceae), Grazielia intermédia (DC.) R.M.King&H.Rob. 

(Asteraceae), Croton dichrous Müll.Arg (Euphorbiaceae), Croton erythroxyloides Baill. 

(Euphorbiaceae), Croton pallidulus Baill. (Euphorbiaceae) e Oxypetalum 

lanatum Decne. ExE.Fourn (Asclepiadaceae). Nós estabelecemos o gradiente de 

distribuição geográfica através de 6 categorias de acordo com a amplitude da 

distribuição geográfica das espécies (Figura 1). As fontes consultadas para 

determinação da área de ocorrência das espécies foram a Flora do Brasil 

(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/) e GBIF (http://www.gbif.org/) com eventual consulta a 

artigos científicos. A primeira categoria correspondeu às espécies ocorrentes em apenas 

uma localidade e seus entornos, caracterizando a categoria de distribuição geográfica 

mais restrita; a segunda compreendeu as espécies que ocorrem na região sudeste do 

Brasil; na terceira categoria alocamos espécies que ocorrem em mais de uma região do 

Brasil (Sul e Sudeste); na quinta alocamos as espécies que se distribuem amplamente 

pelo Brasil; na sexta ficaram as espécies ocorrentes na América do sul e na sétima 

categoria estavam espécies que ocorrem amplamente nas Américas (Tabela 1).  

Técnicas de amostragem 

No total, nós analisamos 484 indivíduos das 18 espécies. Os indivíduos foram coletados 

no período chuvoso, entre os meses de novembro de 2014 e abril de 2015 de forma 

aleatória em cada área. As características funcionais foram mensuradas para 15 

indivíduos de cada espécie por localidade de ocorrência, utilizando três folhas a fim de 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
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se obter um valor médio por individuo. Entretanto, para algumas espécies isto não foi 

viável, reduzindo o número de indivíduos avaliados por área a pelo menos oito.  

Características funcionais mensuradas 

Nós mensuramos neste trabalho seis características funcionais foliares para realização 

dos cálculos de variabilidade funcional intraespecífica. As características selecionadas 

corresponderam em grande parte àquelas associadas ao espectro econômico foliar 

(Wright et al., 2004). Ou seja, estas características apresentam naturalmente algum grau 

de covariação entre si. As folhas coletadas foram devidamente processadas e 

acondicionadas antes das medições, passando por um processo de reidratação em 

câmara úmida por no mínimo 2h e no máximo 12h. As características mensuradas 

foram: Área foliar (cm²), obtida através de fotografia das folhas com posterior análise 

das imagens no software Image J (Schneider et al., 2012); Comprimento do pecíolo 

(COMPEC, cm), obtido usando-se paquímetro digital; Espessura da folhas (cm), medida 

usando-se paquímetro digital; Área foliar específica (AFE, cm²/g) obtida a partir da 

razão entre o valor de área foliar e a massa seca obtida através de acondicionamento das 

folhas em estufa a 60º por 3 dias e medida através de balança de precisão (0,001g); 

Conteúdo de matéria seca foliar (CMSF, mg/g), calculada a partir da razão entre a 

massa seca e a massa fresca foliares e Suculência foliar (SUC), mensurada através da 

divisão da razão da massa fresca e massa seca foliar pela área foliar (Pérez-

Harguindeguy et al., 2013) 

Cálculo da Variabilidade Funcional Intraespecífica 

A variabilidade funcional intraespecífica foi tratada como proposto por Boucher et al. 

(2013) através de duas abordagens. A primeira, de acordo com os cálculos do próprio 

Boucher et al. (2013), abordando a variabilidade funcional intraespecífica de uma 

perspectiva multivariada; e a segunda através do uso dos coeficientes de variação de 

cada atributo e das relações de correlação par a par dos mesmos. Os cálculos seguem 

detalhados abaixo. 

Extensão da VFI- A extensão da VFI foi calculada para cada espécie e população de 

duas formas: a primeira, através da soma dos valores da diagonal de uma matriz de 

covariância-variância, obtida a partir dos valores dos atributos padronizados (Média=0, 
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desvio padrão=1). E a segunda, a partir dos coeficientes de variação (Desvio 

padrão/Média) de cada atributo. 

Forma da VFI-A forma da VFI (ou a integração fenotípica) foi obtida para cada 

espécie e população também através de dois métodos. O primeiro consistiu no cálculo 

da variância dos autovalores obtidos a partir de uma matriz de correlação entre os 

atributos. Quanto maior a variância, maior a integração. O segundo índice utilizado foi 

calculado a partir da média dos valores de correlação par a par entre atributos, 

utilizando o método de Spearman (Garcia-Verdugo et al., 2009).  

Direção da VFI- Como proposto por Boucheret al. (2013), a direção da FVI foi 

calculada de forma comparativa entre espécies e populações, utilizando os autovetores 

principais (maiores autovetores) das mesmas. Através de uma PCA dos autovetores 

principais é possível avaliar graficamente quais são as espécies ou populações com 

direção da VFI similares. 

Análises estatísticas 

Para compreender as relações entre a variabilidade funcional intraespecífica e a 

amplitude de distribuição geográfica das espécies, realizamos regressões simples e 

análises de componentes principais (PCA). As regressões simples foram empregadas 

com o objetivo de se identificar a existência de relações significativas (P<0,05) entre a 

forma e extensão da VFI e as 6 categorias de amplitude de ocorrência das espécies. As 

mesmas relações foram avaliadas entre o coeficiente de variação de cada atributo e a 

integração fenotípica (par a par) dos mesmos e as 6 categorias de distribuição. Em 

alguns casos foi necessária a logaritimização dos dados para atender aos pressupostos 

do teste. No que diz respeito à direção, valendo-se do método de Boucher et al.(2013), 

buscamos avaliar se espécies com direção da FVI similares apresentavam também 

amplitudes de distribuição geográfica similares. Ou seja, se haveria alguma tendência de 

agrupamento de espécies endêmicas e/ou mais generalistas na PCA. Os cálculos dos 

índices da VFI, as análises estatísticas e os gráficos obtidos foram realizados utilizando 

o software R (R core team, 2015). Para os cálculos de VFI e PCA foram utilizados os 

pacotes Vegan (Oksanen et al., 2015) e GeneNet (Schefer et al., 2015). 
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Figura 1.Áreas de estudo ecategorias de distribuição geográfica assumidas no trabalho (as categorias 

inferiores estão contidas nas categorias superiores).
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Tabela 1. Diferentes componentes da variabilidade funcional intraespecífica em populações de 18 espécies de campos de altitude com suas respectivas famílias e categorias de distribuição geográfica assumidas 

neste trabalho e locais de coleta. Os dados são apresentados de acordo com os cálculos multivariados (Forma e Extensão da VFI) e cálculos baseados em correlações par a par (integração fenotípica). 

Espécie Família Categoria de 

Distribuição 

Localidade Extensão da VFI Forma da VFI Integração Fenotípica 

Baccharis platypoda Asteraceae 5 Bocaina 1,41 0,97 0,39 

Parnaso 3,87 1,45 0,55 

   Total 4,01 1,52 0,54 

Clethra scabra Clethraceae 5 Bocaina 2,90 1,91 0,55 

Parnaso 1,67 1,29 0,42 
Itatiaia 2,37 1,07 0,37 

   Total 2,79 0,82 0,30 

Gaultheria eriophylla Ericaceae 5 Bocaina 0,46 0,89 0,34 

Parnaso 1,67 1,44 0,48 
Itatiaia 0,83 0,93 0,41 

   Total 1,12 0,8 0,32 

Gaultheria serrata Ericaceae 3 Bocaina 0,62 1,74 0,45 

Parnaso 0,41 1,14 0,38 

Itatiaia 1,42 1,40 0,47 

   Total 1,27 0,97 0,40 

Myrsine gardneriana Primulaceae 4 Bocaina 0,39 1,85 0,62 

Parnaso 0,54 0,76 0,38 

Itatiaia 1,41 1,04 0,40 

   Total 1,18 0,83 0,35 

Roupala montana Proteaceae 6 Bocaina 0,92 1,16 0,40 

Parnaso 1,42 0,87 0,33 

Itatiaia 2,42 1,00 0,34 

   Total 2,06 0,9 0,34 

Grazielia intermedia Asteraceae 4 Bocaina 1,18 0,92 0,32 

Parnaso 0,41 0,77 0,31 

Itatiaia 1,09 0,94 0,27 

   Total 1,04 0,49 0,23 

Leandra sulfurea Melastomataceae 3 Parnaso 0,88 1,28 0,36 

Itatiaia 0,74 0,76 0,30 

   Total 1,34 1,18 0,43 

Fuchsia regia Onagraceae 3 Parnaso 2,86 1,33 0,45 

Itatiaia 0,90 0,99 0,39 

   Total 2,13 1,23 0,49 

Buddleja speciosissima Scrophulariaceae 2 Itatiaia 1,11 1,20 0,45 

Fuchsia campos-portoi Onagraceae 1 Itatiaia 2,38 1,49 0,47 

Hesperozygis myrtoides Lamiaceae 2 Itatiaia 0,84 1,62 0,42 

Hesperozygis nitida Lamiaceae 3 Parnaso 0,93 1,19 0,36 

Croton dichrous Euphorbiaceae 3 Itatiaia 0,36 1,09 0,39 

Croton erythroxyloides Euphorbiaceae 5 Parnaso 2,05 0,52 0,28 

Croton pallidulus Euphorbiaceae 3 Bocaina 0,27 0,99 0,36 

Baccharis itatiaiae Asteraceae 2 Itatiaia 0,58 1,05 0,42 

Oxypetalum lanatum Asclepiadaceae  2 Parnaso 0,89 1,87 0,53 
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RESULTADOS 

Os valores de extensão e forma da VFI variaram bastante entre as diferentes espécies e 

também entre as populações de uma mesma espécie (tabela 1). Em relação à extensão, 

os valores variaram de 0,27 em Croton pallidulus a 4,01 em Baccharis platypoda.Em 

geral, os valores de integração fenotípica foram altos quando calculados através dos 

dois métodos (cálculo multivariado e correlações par a par, Tabela 1). Segundo a 

abordagem multivariada, os menores valores foram observados em indivíduos de 

Croton erythroxyloides (0,52) e os maiores em Oxypetalum lanatum(1,87). O 

comportamento não é o mesmo quando os índices são calculados baseados nas 

correlações par a par: neste caso, os menores valores de integração foram observados 

em indivíduos de Grazielia intermedia (0,23) e o maior em Baccharis platypoda (0,54). 

Os valores de forma, extensão e integração fenotípica variaram de maneira dramática 

também entre as populações de uma mesma espécie (tabela 1). Em G. eriophylla, por 

exemplo, a extensão da VFI variou de 0,46 na Bocaina a 1,67 no Parnaso. 

Através das regressões realizadas pudemos evidenciar uma relação negativa 

entre a integração fenotípica e a amplitude de distribuição geográfica das espécies 

através dos dois métodos de cálculo aqui empregados (De acordo com a Forma da VFI: 

P=0,009, R²=0,31 (figura 2A); De acordo com Garcia-Verdugo et al. (2009): P=0,03, 

R²=0,22). Entretanto, quando avaliamos a forma de cada população individualmente, 

qualquer indício de relação entre essas duas variáveis desaparece (P=0,30, R²= 0,002, 

figura 2B). A grande variação nos valores da forma da VFI entre as populações de 

algumas espécies, como em B. platypoda parece afetar essas relações.No caso da 

extensão da VFI, isto é, a extensão total da variação, a tendência de relação positiva 

com a distribuição geográfica não foi estatisticamente significativa (P=0,09; Figura 3).  
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Figura 2.Relações entre a forma da variabilidade funcional intraespecífica e a amplitude de distribuição geográfica 

de plantas de Campos de Altitude. As categorias de distribuição geográficas estão ordenadas da menor para a maior. 

A: Regressão com base nos valores da forma para as espécies; B: Regressão com base nos valores da forma para as 

distintas populações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relação entre a Extensão da Variabilidade Funcional Intraespecífica das espécies e as 

categorias de amplitude de distribuição geográfica (ordenadas de menor para maior) de plantas de 

Campos de Altitude. 
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A PCA dos autovetores de cada espécie não demonstrou relações claras entre a 

direção da VFI e a amplitude de distribuição de plantas. Ou seja, espécies de amplitudes 

de distribuição geográfica similar não apresentam direções da VFI similares (Figura 4). 

Entretanto, algumas espécies de distribuição mais restrita encontram-se agrupadas na 

PCA e em direção oposta as demais, caso de Baccharis itatiaie, Fuchsia campos-portoi, 

Hesperozygis myrtoides, Gaultheria serrata e Oxypetalum lanatum. Embora em direção 

similar também esteja Clethra scabra, Grazielia intermedia e Myrsine gardneriana, 

espécies de distribuição geográfica abrangente (Figura 4). Também constatamos um 

agrupamento de Croton dichrous, Croton palliduluse Buddleja speciosissima, espécies 

que também apresentam baixa amplitude de distribuição geográfica. As demais espécies 

parecem divergir em relação à direção da VFI. Além disso, houve divergência também 

na direção da VFI entre as populações, evidenciando diferenças dentro das espécies de 

acordo com a localidade de origem. 

 

Figura 4. Direção da variabilidade funcional intraespecífica das 18 espécies de Campos de Altitude 

utilizadas neste trabalho. 
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DISCUSSÃO 

Os valores de extensão e forma da VFI observados variaram bastante entre as espécies e 

populações. Neste último caso, constatamos divergências dentro das espécies. Apesar 

disso, não houve nenhum comportamento comum da VFI entre as áreas de trabalho de 

acordo com populações ou espécies, demonstrando comportamentos idiossincráticos das 

espécies. Em geral, os valores da forma da VFI (integração fenotípica) foram bastante 

altos, independente da espécie ou da localidade (Hermant et al., 2013; Boucher et al., 

2013). Valores altos de integração fenotípica são frequentemente observados em 

situações de estresse e em condições ambientais restritivas (Gianoli & Palacio-López, 

2004; Salgado-Negret et al. 2015). Ambientes de topo de montanha como os Campos de 

Altitude são reconhecidos pela severidade ambiental, especialmente devido às baixas 

temperaturas. A estrutura e a baixa qualidade nutricional dos solos juntamente com a 

ocorrência de períodos de baixa precipitação também são condições ambientais 

restritivas impostas às plantas de Campos de Altitude (Safford, 1999b; Benites et al., 

2003).É importante ressaltar que algumas das plantas aqui estudadas apresentaram alta 

integração fenotípica aliada à baixa variação intraespecífica, como observado em O. 

lanatum. Essas características combinadas conferem às espécies grande suscetibilidade 

a mudanças em seu ambiente de ocorrência, como, por exemplo, às mudanças 

climáticas futuras. Isto porque, a alta integração fenotípica está associada à baixa 

plasticidade fenotípica e consequentemente a uma baixa capacidade de resposta a 

variação ambiental (Gianoli & Palacio-López, 2004; Hermant et al., 2013). De maneira 

análoga, espécies com baixa variação intraespecífica não conseguem lidar com 

situações ambientais muito diversas (Sides et al., 2014). 

Corroborando os resultados de Hermant et al. (2013), encontramos relações 

negativas entre a integração fenotípica (forma da VFI) e a amplitude de distribuição 

geográfica das espécies. Entretanto, diferentemente destes autores, aqui fomos capazes 

de identificar esta relação através exclusivamente de atributos funcionais foliares. A 

associação da integração fenotípica de características foliares com a dimensão de 

distribuição geográfica observada nestas plantas ressalta a força desta relação, uma vez 

que conseguimos identificá-la através de características restritas a apenas um módulo da 

planta. Destaca-se também a importância ecológica destes atributos. Segundo Hermant 

et al., (2013) espécies que apresentam fenótipos mais integrados são aquelas altamente 

especializadas e fortemente associadas a seus ambientes de ocorrência e por isso são 
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incapazes de colonizar ambientes muito distintos e apresentar ampla distribuição 

geográfica. A ausência de relações entre a forma da VFI e a amplitude de distribuição 

quando consideramos populações provavelmente está associada à influência da variação 

ambiental sob os graus de correlações dos atributos foliares. Indivíduos de uma mesma 

espécie podem apresentar respostas diferenciadas de integração e direção da 

variabilidade do fenótipo, quando expostas a diferentes condições de disponibilidade de 

recursos (Schlichting, 1989). Logo, a divergência entre as populações pode afetar as 

relações entre a VFI e a distribuição geográfica em plantas.  

Também de acordo com o observado por Hermant et al. (2013) nós não 

encontramos relações significativas da extensão de variação dos atributos com a 

extensão da distribuição geográfica de plantas. Este resultado não está de acordo com o 

constatado por Sultan (2001) e Sides et al. (2014) que descreveram uma relação direta e 

positiva entre a variação intraespecífica e a amplitude de nicho em plantas. Segundo a 

meta-análise de Slatyer et al. (2013), a amplitude do nicho ecológico está positivamente 

relacionada com a extensão da distribuição geográfica em diversos táxons, inclusive em 

plantas. Além disso, as espécies aqui estudadas apresentam, em geral, uma forte 

associação entre a quantidade de biomas de ocorrência com a amplitude de distribuição 

geográfica. Logo, esperaríamos que houvesse também uma relação positiva entre a 

extensão da VFI e a extensão da distribuição geográfica de plantas. Apesar da ausência 

de suporte estatístico, identificamos uma tendência das espécies de distribuição mais 

restrita (categorias 2 e 3) de apresentarem baixos valores para a dimensão da VFI. Este 

foi o caso de O. lanatum, H. myrtoides, H. nítida, C. dichrous, B. itatiaiae e C. 

pallidulus, espécies que têm sua ocorrência limitada ao sul e sudeste brasileiros. A 

extensão da variação intraespecífica está positivamente relacionada com a amplitude 

nicho ecológico de plantas (Sides et al., 2014). Segundo Sides et al. (2014) quanto 

maior a variação funcional dentro da espécie, maior será sua capacidade de passar por 

filtros ambientais distintos e ocorrer em condições múltiplas. É provável que a ausência 

de uma relação significativa entre a extensão da VFI e a amplitude de distribuição 

geográfica esteja relacionada às diferenças nos valores de extensão da VFI entre as 

populações. Isto porque, diferentemente dos padrões de covariância (i.e., forma da VFI), 

os valores dos atributos foliares são altamente influenciados pela variação das condições 

e dos recursos disponíveis (i.e., Boucher et al., 2013, Pescador et al., 2015; Salgado-

Negret et al., 2015). 
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Em relação à direção da VFI, observamos tendências de agrupamento das 

espécies de distribuição geográfica mais restrita, mostrando direções similares entre as 

mesmas. Entretanto, assim como nas outras propriedades da VFI, a direção variou entre 

as populações de cada espécie. As dissimilaridades observadas na direção entre algumas 

das espécies congêneres podem ser explicadas pelos valores dos atributos, suas 

correlações e também por distinções em estratégias ecológicas. C. erythroxyloides, por 

exemplo, apresenta baixos valores de AFE e altos de suculência, ao contrário de C. 

pallidulus e C. dichrous (apêndice 1). F. campos-portoi diferentemente de F. regia, 

apresenta baixos valores de área foliar e comprimento do pecíolo (apêndice 1). Por 

outro lado, as distinções nas direções entre G. serrata e G. eriophylla parecem estar 

associadas às diferenças nas correlações dos atributos (apêndice 2). Neste último caso, 

muitas das correlações que em um dessas espécies é positiva, se dá de maneira negativa 

na outra. As direções das relações bivariadas de atributos funcionais foliares parecem 

ser bem conservadas em plantas (Wright et al., 2004). Este é o caso, por exemplo, da 

relação negativa entre a AFE e a CMSF (Roche et al., 2004), que foi identificada em 

todas as espécies aqui estudadas. A direção dessas relações garante o funcionamento 

adequado da folha e por isso é pouco afetada pelo ambiente. Entretanto, a direção de 

relações de outros atributos, como por exemplo, entre área foliar e CMSF pode ser 

promovida ao acaso e não apresentar significado funcional. As diferenças aqui 

constatadas em relação à natureza da relação bivariada (positiva ou negativa) sempre 

estiveram associadas a este tipo de relação (que aparentemente não apresenta 

significado funcional). 

A grande variação dos componentes da VFI observada entre as populações das 

espécies de interesse pode explicar a fraca relação observada entre a extensão da VFI e 

a amplitude de distribuição geográfica das espécies, bem como a ausência de relações 

quando avaliamos as populações em relação à forma. Em algumas espécies avaliadas, e 

especialmente as de distribuição geográfica mais restrita, os valores da forma da VFI 

por localidade superaram a integração total. Provavelmente por isto a forma da VFI não 

se relacionou com a extensão da distribuição geográfica quando usamos valores por 

populações. No caso dos Campos de Altitude, esta divergência deve ser produto do 

isolamento e da variação ambiental entre e dentro das localidades as quais as espécies 

estão expostas. A variação das condições ambientais exerce forte influência sobre as 

propriedades da VFI (Albert et al., 2010, Farjado & Piper, 2010, Boucher et al., 2013) e 
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pode promover a divergência funcional entre populações de uma mesma espécie 

(Brousseau et al., 2013). O isolamento geográfico entre as áreas de estudo também deve 

ter contribuído para o comportamento divergente das populações. Em ambientes de topo 

de montanha a dispersão é baixa e quase não há fluxo gênico entre as populações de 

uma mesma espécie (Hedberg, 1970, Barbará et al., 2007). Além disso, a influência da 

severidade ambiental sobre os componentes da VFI pode afetar tais relações. Em 

conjunto, estes fatores contribuem para a diferenciação funcional das populações. Logo, 

a divergência nas características funcionais promovida pela heterogeneidade ambiental, 

o isolamento geográfico e as condições ambientais severas podem enfraquecer as 

relações da VFI e a amplitude de distribuição geográfica de plantas. Estas diferenças 

podem ser o resultado do processo de plasticidade fenotípica, de adaptação local, ou até 

mesmo de processos estocásticos como a deriva gênica. Porém a identificação dos 

processos envolvidos na distinção das populações está fora do escopo deste trabalho e 

depende da realização de mais estudos.   

É provável que os distintos componentes da VFI segundo a ideia de Boucher et 

al. (2013) não sejam influenciados por processos ecológicos e evolutivos da mesma 

maneira. Os valores dos atributos funcionais são muito afetados pela variação das 

condições ambientais locais, inclusive por distúrbios ambientais (Moreira et al., 2012; 

Kumordzi et al., 2014), o que se reflete em maior ou menor variação intraespecífica. Na 

maioria das vezes, esta variação se dá através da plasticidade fenotípica, e não apenas 

como consequência da variabilidade genética. Por outro lado, os padrões de covariação 

dos atributos são frequentemente associados a processos evolutivos como a seleção 

natural, e de fato são mais estudados a partir desta perspectiva (Murren, 2002; Pigliucci, 

2003; Ambruster et al., 2014). Este é o caso do padrão de covariação dos atributos 

funcionais foliares, que é bastante conservado em plantas. Por isso, a extensão da VFI 

deve ser mais afetada por processos ecológicos do que a forma e direção da VFI. Logo, 

esperamos que a forma e a direção da VFI estejam mais associadas à amplitude de 

distribuição geográfica do que a extensão, como evidenciado por Hermant et al. (2013) 

e como demonstrado neste trabalho. O isolamento, a heterogeneidade ambiental e as 

condições restritivas entre as áreas são características particulares de ambientes de topo 

de montanha, como os Campos de Altitude, que devem ter contribuído para a 

diferenciação funcional das populações ao longo do tempo, levando a diferenças 
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marcantes entre os componentes da VFI e enfraquecendo assim as suas relações com a 

amplitude de distribuição geográfica. 

CONCLUSÃO 

Recentemente, grande atenção tem sido dada aos estudos que avaliam a variação 

intraespecífica de plantas e suas implicações ecológicas. Aqui, nós buscamos entender 

as relações entre a forma, extensão e direção da variabilidade funcional intraespecífica e 

a amplitude de distribuição geográfica de plantas. Neste trabalho fomos capazes de 

identificar, através de atributos exclusivamente foliares e distintos dos utilizados em 

outros trabalhos, uma relação negativa entre a integração fenotípica e a amplitude de 

distribuição geográfica em plantas de Campos de Altitude, similarmente ao observado 

por Hermant et al. (2013) em vegetação de zona sub-antártica. Entretanto, não apenas a 

forma, mas também a direção da VFI parece restringir a capacidade de plantas de 

ocorrer em uma maior área geográfica. Além disso, as relações entre os componentes da 

VFI e a amplitude de distribuição geográfica de plantas podem ser enfraquecidas pela 

diferenciação de populações de uma mesma espécie, como aqui observado. É 

importante destacar que as espécies de Campos de Altitude, e especialmente as 

endêmicas, apresentam características de alta vulnerabilidade (alta integração fenotípica 

aliada à baixa variação intraespecífica) a mudanças em seu habitat, como as que deverão 

ocorrer em função das mudanças climáticas. Porém, os trabalhos sobre as implicações 

ecológicas e evolutivas da variação individual ainda são escassos, o que dificulta a 

compreensão e discussão do tema. Mais estudos são necessários, por exemplo, para 

entender as origens da variação intraespecífica (i.e., adaptação local, plasticidade 

fenotípica e/ou deriva gênica) e o papel de fatores geográficos em sua promoção e 

manutenção, como o grau de isolamento entre populações 
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CONCLUSÃO GERAL 

O isolamento geográfico e as diferenças ambientais entre as distintas regiões de topo de 

montanha avaliadas neste trabalho podem contribuir para a diferenciação funcional de 

populações de plantas de campos de altitude. Estas diferenças estão associadas não só 

ao valor dos atributos funcionais foliares, mas também aos seus padrões de variação e 

correlação. Apesar dessas diferenças terem sido identificadas em 18 espécies 

pertencentes a 11 famílias, aparentemente a variação se dá de maneira idiossincrática. 

Esse comportamento parece influenciar as relações entre a variabilidade funcional 

intraespecífica e a amplitude de distribuição geográfica das plantas.  Entretanto, a 

relação negativa entre a forma da VFI (ou integração fenotípica) e a extensão da 

distribuição geográfica das plantas corrobora o observado por Hermant et al. (2013). Os 

resultados aqui encontrados sugerem um potencial adaptativo alto das espécies de 

campos de altitude e ressaltam a importância da preservação de diferentes sítios de 

campos de altitude para manutenção e conservação das espécies. Contudo, os altos 

valores de integração fenotípica observados nestas plantas podem refletir uma baixa 

capacidade de resposta das mesmas a alterações em seus hábitats. Isto pode ter 

implicações negativas em um cenário futuro de mudanças climáticas.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1- Análise de componentes principais das 18 espécies de Campos de Altitude 

estudadas neste trabalho de acordo com os valores médios de seus atributos funcionais foliares. 
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APÊNDICE 2 – Correlações de atributos funcionais foliares par a par (método de Spearman) de 

Gaultheriaeriophylla e Gaultheriaserrata ocorrentes em três áreas de Campos de Altitude do 

sudeste brasileiro. Em negrito estão selecionadas as correlações (r>0.1) com inversão da 

direção. 

G. eriophylla 

 

 

G.serrata 

 AF ESP AFE SUC CMSF COMPEC 

AF 1 -0,50757 0,363795 -0,25092 -0,22059 0,430399 

ESP  1 -0,67221 0,487995 0,402387 -0,1168 

AFE   1 -0,35025 -0,81636 0,092057 

SUC    1 -0,23996 -0,07606 

CMSF     1 -0,05296 

COMPEC      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AF ESP AFE SUC CMSF COMPEC 

AF 1 0,136399 -0,04604 -0,20888 0,118256 0,285253 

ESP  1 -0,69693 0,482778 0,662225 -0,40334 

AFE   1 -0,50991 -0,94594 0,776115 

SUC    1 0,268813 -0,3575 

CMSF     1 -0,72858 

COMPEC      1 


