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RESUMO GERAL 

OLIVEIRA, J.C. 2019. O papel dos atributos morfofuncionais, fatores abióticos e bióticos 

na fenologia de Hirtella glandulosa Spreng. (Chrysobalanaceae) em floresta atlântica, na 

Chapada Diamantina, Brasil. 84p. Dissertação (Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais) 

– Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, BA, 2019. 

 

Este estudo analisou o papel dos caracteres morfofuncionais, fatores abióticos e bióticos na 

fenologia de Hirtella glandulosa Spreng. (Chrysobalanaceae) em tipos de solo contrastantes, 

latossolo (rico em argila) e solo litólico (rico em areia) em dois sítios na Floresta Atlântica na 

Chapada Diamantina, nordeste do Brasil. Dividiu-se em dois capítulos, o primeiro analisou a 

fenologia foliar e os atributos morfofuncionais e o segundo investigou a influência dos fatores 

abióticos, estado hídrico da planta e fatores bióticos através de interações mutualísticas 

(dispersão) e antagonísticas (predação de sementes em pré-dispersão) nas respostas fenológicas 

de H. glandulosa. Dados mensais das fenofases: queda, brotamento, botão, flor, fruto imaturo 

e fruto maduro, foram coletados em indivíduos marcados nos seguintes períodos: sítio de 

planalto/latossolo (2011, 2012, março/2018 a fevereiro/2019) e sítio de margem do rio/solo 

litólico (2014, 2015, março/2018 a fevereiro/2019), através de estimativa semiquantitativa de 

classes de 0-4, com intervalo de 25%. Foram selecionados 5 indivíduos/sítio para avaliações 

dos caracteres morfofuncionais medidos nas estações seca e chuvosa. Durante a frutificação 

observou-se os frugívoros/potenciais dispersores, predadores de sementes em pré-dispersão e 

coletou-se frutos para biometria e teste de germinação de sementes. Dados ambientais foram 

obtidos para testar a relação com as fenofases e os caracteres. H. glandulosa foi sempreverde 

nos dois sítios, com maior intensidade de queda e brotamento foliar no sítio da margem do 

rio/solo litólico. Atributos foliares, potencial hídrico e trocas gasosas diferiram entre as áreas e 

entre as estações. A fenologia reprodutiva foi sazonal nos dois sítios estudados no período de 

março de 2018 a fevereiro de 2019. Comparando as séries temporais em cada sítio, não houve 

variação interanual da floração (estação seca) e frutificação (estação chuvosa), com exceção da 

floração no sítio de planalto. A umidade relativa influenciou o brotamento e o surgimento dos 

botões florais nos dois sítios, sendo as demais fenofases relacionadas ao fotoperíodo. Os frutos 

do tipo drupa apresentaram coloração do epicarpo preta com uma semente dentro do pirênio. 

As sementes foram predadas em pré-dispersão por larvas de Coleoptera que se desenvolvem 

dentro das sementes, deixando um pequeno orifício no fruto. As aves encontradas consumindo 

os frutos foram Tangara cayana (macho), Elaenia crustata e Tangara sayaca, sendo as duas 

últimas consideradas potenciais dispersoras. H. glandulosa apresentou ritmos similares de 

fenologia vegetativa e reprodutiva entre os sítios, e demonstrou variação funcional e 

morfológica de atributos adaptativos que são cruciais para o seu estabelecimento e crescimento 

em locais com propriedades do solo associadas a diferentes graus de disponibilidade de água. 

Os padrões reprodutivos, sem variação expressiva entre os anos em cada sítio, parecem 

ajustados a manutenção da oferta de recursos para favorecer as interações com predadores de 

sementes em pré-dispersão e dispersores de sementes da espécie. 

 

Palavras Chave: Atributos morfofuncionais. Dispersão. Fatores abióticos. Ritmo fenológico. 
Predação de sementes. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, J.C. 2019. O papel dos atributos morfofuncionais, fatores abióticos e bióticos 

na fenologia de Hirtella glandulosa Spreng. (Chrysobalanaceae) em floresta atlântica, na 

Chapada Diamantina, Brasil. 84p. Dissertação (Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais) 

– Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, BA, 2019. 

 

We analyzed the roles of morphofunctional characters, abiotic and biotic factors on the 

phenology of Hirtella glandulosa Spreng. (Chrysobalanaceae) growing on contrasting soil 

types [latosol (clay rich) and lithosol (sandy) soils] in two Atlantic Forest sites in the Chapada 

Diamantina, northeastern Brazil. The text is divided into two chapters: the first considers leaf 

phenology and morphofunctional attributes, while the second examines the influences of abiotic 

factors, plant water status, and biotic factors of mutualistic (dispersal) and antagonistic 

(predation of pre-dispersal seeds) interactions on the phenological responses of H. glandulosa. 

Monthly data of the phenophases leaf fall, leaf flushing, budding, flowering, and immature and 

mature fruit production were collected among marked individuals in the following sites and 

periods: plateau/latosol site (2011, 2012, March/2018 to February/2019); river margin/lithosol 

site (2014, 2015, March/2018 to February/2019), through semiquantitative estimations of four 

classes (25% intervals). Five individuals per site were selected for evaluations of their 

morphofunctional characteristics in the dry and rainy seasons. During fruiting, frugivores/pre-

dispersal seed predators were observed. Fruits were collected for biometry and seed 

germination tests. Environmental data were collected to test their relationships with 

phenophases and morphofunctional characters. H. glandulosa was evergreen in both sites, with 

greater leaf fall and leaf flush intensity in the river margin/litholic site. Leaf traits, water 

potential and gas exchange differed between sites and between seasons. Reproductive 

phenology was seasonal at both study sites from March/2018 to February/2019. Comparing the 

time series for each site, there were no interannual variations of flowering and fruiting, with the 

exception of flowering in the upland site. Relative humidity influenced leaf flush and budding 

at both sites; the other phenophases were related to photoperiod. The fruits of the drupe type 

have a black epicarp and one seed per fruit within the pyrene. The seeds showed pre-dispersal 

predation by Coleoptera larvae that developed inside the seeds, leaving a small hole in the fruit. 

The birds Tangara cayana (male), Elaenia crustata and Tangara sayaca were observed feeding 

the fruits, being the last two considered potential dispersers. H. glandulosa presented similar 

rhythms of vegetative and reproductive phenology between sites, and demonstrated a functional 

and morphological variability of adaptive attributes that are crucial for its establishment and 

growth in sites with soil properties associated with different water availabilities. Reproductive 

patterns, with no significant variation between years at each site, seem to be adjusted for 

maintaining the supply of resources to favor interactions with predispersed seed predators and 

seed dispersers of the species. 

 

Keywords: Abiotic factors. Dispersal. Morphofunctional attributes. Phenological rhythms. 

Seed Predation.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A espécie Hirtella glandulosa Spreng. (Chrysobalanaceae) tem ampla distribuição em 

florestas úmidas no Brasil, principalmente em florestas de galeria, desde a Amazônia até o 

Sudeste (FLORA DO BRASIL, 2020 - em construção). É uma árvore importante na formação 

do dossel da floresta Atlântica na região da Chapada Diamantina (FUNCH et al., 2008), com 

alto valor de importância (VI) que corresponde a soma da densidade, frequência e dominância 

da espécie (FUNCH, 1997; COUTO-SANTOS et al., 2015), em cada sítio em que foi estudada. 

Conhecida na região como ingá branco, H. glandulosa possui frutos comestíveis que 

alimentavam os antigos garimpeiros das lavras de diamantes dos séculos XIX e XX (FUNCH 

et al., 2003). Estudos fenológicos conduzidos em floresta ciliar (FUNCH et al., 2002; 

OLIVEIRA, 2016) e floresta de planalto (COUTO-SANTOS, 2015) na Chapada Diamantina 

incluiram o acompanhamento dos ciclos vegetativos e reprodutivos de H. glandulosa que 

pareciam ser influenciados pela variação ambiental dos sítios de estudo. 

O modo como as plantas respondem à variação nas condições ambientais é, em grande 

parte, modulada por características morfológicas, fenológicas e fisiológicas associadas aos 

processos metabólicos de sobrevivência da planta que permitem o seu crescimento e reprodução 

(REICH, 1994; DE MATTOS et al., 2004). A influência da precipitação na umidade do solo e 

na regulação hídrica da planta, constitui o principal agente controlador dos padrões fenológicos 

nas regiões tropicais (REICH; BORCHERT, 1982,1984; BORCHERT, 1980).  

A medida de potencial hídrico antes do amanhecer (ΨAM), correspondente ao valor 

máximo diário, indica a água disponível no solo e, em alguns casos, a capacidade de 

recuperação das perdas de água que ocorrem durante o dia (WRIGHT; CORNEJO, 1990; 

PÉREZ- HARGUINDEGUY et al., 2013). O potencial hídrico após o meio dia (ΨMD) indica o 

valor mais negativo, e a amplitude (ΔΨ) reflete as perdas diárias de água promovidas pela 

demanda evaporativa (BERGER et al., 1996; LEMOS FILHO; MENDONÇA FILHO, 2000).  

Caracteres morfológicos foliares tais como suculência, densidade da folha, que são 

relacionados à capacidade de armazenar água, podem influenciar nos padrões fenológicos das 

espécies e atuam na conservação do estado hídrico positivo (ROSADO; DE MATTOS, 2007; 

ROSSATO et al., 2013; MORAES et al., 2017). A densidade da madeira também é boa 

descritora do status hídrico da planta, uma vez que altos valores deste traço morfofuncional 

estão associados a maiores flutuações do potencial hídrico, devido as diferenças na eficiência 
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do transporte e na capacidade de reabastecimento de água durante o dia (BORCHERT, 1994; 

MEINZER et al., 1999).  

A capacidade de regulação estomática no controle das perdas d’água, assimilação de 

carbono e teor de pigmentos fotossintéticos (NEVES et al., 2017), em conjunto, refletem as 

estratégias ecológicas das espécies e determinam como as plantas respondem aos fatores 

ambientais, afetam outros níveis tróficos e influenciam as propriedades do ecossistema 

(WILLIAMS LINERA; MEAVE, 2002; ROSADO; DE MATTOS, 2007; PÉREZ- 

HARGUINDEGUY et al., 2013). Desse modo, a avaliação dos caracteres morfofuncionais 

constitui uma importante ferramenta para explicar a dinâmica fenológica (queda/brotamento e 

floração/frutificação) de plantas dentro do ambiente em que se encontra. 

As estratégias de reprodução das plantas compreendem a organização temporal e espacial 

dos recursos e as interações bióticas como predação de sementes e dispersão, que são 

importantes no sucesso reprodutivo (VAN SCHAIK et al., 1993; WILLIAMS-LINERA; 

MEAVE, 2002). 

Determinados estudos fenológicos abordam a disponibilidade de frutos para a fauna 

(FRENCH, 1992; PERES, 1994; REYS et al., 2005); enquanto em outros, esta avaliação foi 

realizada com base no padrão de frutificação de espécies zoocóricas (MORELLATO; LEITÃO 

FILHO, 1992; GRIZ; MACHADO, 2001; BATALHA; MARTINS, 2004). As espécies 

zoocóricas são fontes de recurso para os animais que consomem seus frutos, e desempenham 

um importante papel funcional na comunidade. Os frugívoros são agentes efetivos 

imprescindíveis na dispersão das sementes dessas espécies, levando-as para longe da planta 

mãe, o que possibilita a colonização de outras áreas (HOWE; SMALLWOOD, 1982; VAN 

SCHAIK et al., 1993). 

É comum que os herbívoros utilizem flores, frutos e sementes como fonte de alimento, 

antes da sua disponibilidade diminuir por conta da dispersão (KOLB et al., 2007; 

CHRISTIANINI et al., 2013). Provavelmente, as espécies de plantas que fornecem maiores 

quantidades de sementes, também podem ser mais atrativas para predadores especializados em 

pré-dispersão (KOLB et al., 2007). As sementes são recursos para animais vertebrados e 

invertebrados, e sua predação pode influenciar na sobrevivência da espécie (KOLB et al., 2007). 

Os ovos de insetos depositados, nos frutos em desenvolvimento e sementes, eclodem e as larvas 

se alimentam dos seus tecidos, inclusive do embrião. Assim, sementes são recursos cruciais 

para insetos que atuam em pré-dispersão, sendo que as maiores demoram mais para completar 
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seu desenvolvimento quando comparadas as pequenas, e com isso permanecem disponíveis 

para os predadores por um período maior (MOLES; WESTOBY, 2003).  

Diante dessas considerações, o presente estudo analisou características morfofuncionais 

associadas a fenologia foliar e reprodutiva, aspectos da frugivoria, dispersão e predação de 

sementes de Hiretlla glandulosa em dois sítios de floresta Atlântica na Chapada Diamantina, 

contrastantes em características de solo (latossolo e solo litólico) associadas a disponibilidade 

hídrica. A dissertação está dividida em dois capítulos: no primeiro investigamos os ajustes na 

fenologia foliar, potencial hídrico, densidade da madeira, atributos foliares, trocas de gases e 

pigmentos fotossintéticos de H. glandulosa; no segundo procuramos compreender a influência 

dos fatores abióticos, estado hídrico da planta e fatores bióticos nas respostas fenológicas de H. 

glandulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

REFERÊNCIAS 

 

BATALHA, M.A.; MARTINS, M.R. Reproductive phenology of the cerrado plant community 

in Emas National Park (central Brazil). Australian Journal of Botany, v. 2, p. 149-161, 2004. 

 

BERGER, A.; GROUZIS, M.; FOURNIER, C. The water status of six wood species coexisting 

in the Sahel (Ferlo, Senegal). Journal of Tropical Ecology, v. 12, p. 607-626, 1996. 

 

BORCHERT, R. Phenology and ecology of a tropical tree Erythryna poeppigiana O. F. Cook. 

Ecology, v. 61, p. 1065-1074, 1980. 

 

BORCHERT, R. Soil and stem water storage determine phenology and distribution of tropical 

dry forest trees. Ecology, v. 75, p.1437-1449, 1994. 

 

COUTO-SANTOS, A.P.L.; Conceição, A.A.; Funch, L.S. The role of temporal scale in linear 

edge effects on a submontane Atlantic forest arboreal community. Acta Botanica Brasilica, v. 

29, n. 2, p. 190-197, 2015.  

 

CHRISTIANINI, A.V.; OLIVEIRA, P.S. Edge effects decrease ant-derived benefits to 

seedlings in a neotropical savanna. Arthropod-Plant Interactions v. 7, p. 191–199, 2013. DOI 

10.1007/s11829-012-9229-9.  

 

DE MATTOS, E.A. et al. Variação espacial e temporal em parâmetros fisioecológicos de 

plantas. Pp. 99-116. In: Rocha, CFD, Esteves, FA &. Scarano, FR (eds.). Pesquisas de longa 

duração na restinga de Jurubatiba. Ecologia, história natural e conservação. São Carlos, 

2004. 

 

FLORA DO BRASIL.  Hirtella.  In: Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: 

<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB171>. Acesso em: 18 de junho 2019.  

 

FRENCH, K. Phenology of fleshy fruits in a wet sclerophyle forest in southe astern Australia: 

are birds an important influence? Oecologia, v. 90, p. 366-373, 1992. 

 



19 
 

FUNCH, L.S. Composição florística e fenologia de mata ciliar e mata de encosta adjacentes 

ao rio Lençóis, Lençóis, Bahia. Tese de Doutorado. UNICAMP, Campinas, 1997. 

 

FUNCH, L.S; FUNCH, R.; BARROSO, G.M. Phenology of Gallery and Montane Forest in the 

Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. Biotropica, v. 34, p. 40-50, 2002. 

 

FUNCH, L.S, ROCHA, W. Biodiversidade e conservação da Chapada Diamantina. 

Brasília, Ministério do Meio Ambiente. p. 181-193, 2003.   

 

FUNCH, L.S. Florestas da região Norte do Parque Nacional da Chapada Diamantina e seu 

entorno. In: FUNCH, L.S. et al. (orgs.). Serra do Sincorá: Parque Nacional da Chapada 

Diamantina. Feira de Santana. Radami Editora Gráfica, p. 63-77, 2008. 

 

GRIZ, L.M.S.; MACHADO, I.C. Fruiting phenology and seed dispersal syndromes in caatinga, 

a tropical dry forest in the northeast Brazil. Journal of Tropical Ecology, v. 17, p. 303-321, 

2001. 

 

HOWE, H.F.; SMALLWOOD J. Ecology of seed dispersal. Annual Review of Ecology and 

Systematics, v. 13, p. 201-228, 1982. 

 

KOLB, A.; EHRLEN J.; ERIKSSON, O. Ecological and evolutionary consequences of spatial 

and temporal variation in pre-dispersal seed predation. Perspectives in Plant Ecology, 

Evolution and Systematics, v. 9, p. 79-100, 2007. 

 

LEMOS FILHO, J. P.; MENDONÇA FILHO, C. V. Seasonal changes in the water status of 

three woody legumes from the Atlantic forest, Caratinga, Brazil. Journal of Tropical Ecology, 

v.16, p. 21-32, 2000. 

 

MEINZER, F.C. et al. Atmospheric and hydraulic limitations on transpiration in Brazilian 

Cerrado woody species. Functional Ecology, v. 13, p. 273-282, 1999. 

 

MOLES, A.T.; WARTON, D.I.; WESTOBY, M. Do small-seeded species have higher survival 

through seed predation than larger seeds? Ecology, v. 84, p. 3148-3161, 2003. 



20 
 

 

MORAES, A.C.S. et al. Leaf phenology and morphofunctional variation in Myrcia amazonica 

DC. (Myrtaceae) in gallery forest and ‘‘campo rupestre’’ vegetation in the Chapada 

Diamantina, Brazil. Brazilian Journal of Botany, 2017.  

 

MORELLATO, L.P.C.; LEITÃO-FILHO, H.F. Padrões de frutificação e dispersão na Serra do 

Japi. In: MORELLATO, LPC. (ed.). História natural da Serra do Japi: ecologia e 

preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil. Editora da Unicamp/Fapesp, 

Campinas, p. 112-140, 1992. 

 

NEVES, S.P.S. et al. The roles of rainfall, soil properties, and species traits in flowering 

phenology along a savanna-seasonally dry tropical forest gradient. Revista Brasileira de 

Botânica, v. 40, p. 1, 2017. 

 

OLIVEIRA, J. C.; MIRANDA, L.A.P. Idade Foliar, caracteres morfofuncionais e sua relação 

com a fenologia de espécie arbórea em mata ciliar na Chapada Diamantina, Bahia. In: 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Anais\Resumos da 68ª Reunião Anual da 

SBPC, UFSB, Porto Seguro, 03-09, Julho, 2016. http://www.sbpcnet.org.br/livro/68ra, ISSN: 

2176-1221. 

 

PERES, C.A. Composition, density and fruiting phenology of arborescent palms in Amazonian 

terra firme forest. Biotropica, v. 26, p. 285-294, 1994. 

 

PÉREZ-HARGUINDEGUY. New handbook for standardised measurement of plant functional 

traits worldwide N.Australian. Journal of Botany, v. 61, p. 167–234, 2013. 

 

REICH, P.B.; BORCHERT, R. Phenology and ecophysiology of the tropical tree, Tabebuia 

neochrysantha (Bignoniaceae). Ecology, v. 63, p. 294-299, 1982.  

 

REICH, P.B.; BORCHERT, R., Water stress and tree phenology in a tropical dry forest in the 

lowlands of Costa Rica. Journal of Ecology, v. 72, p. 61-74, 1984. 

 

http://lattes.cnpq.br/9845549514226585


21 
 

REICH, P.B. Phenology of tropical forest: patterns, causes, and consequences. Canadian 

Journal of Botany, v. 73, p. 141 – 159, 1994. 

 

REYS, P. et al. Fenologia reprodutiva e disponibilidade de frutos de espécies arbóreas em mata 

ciliar no rio formoso, mato grosso do sul. Biota Neotropica, v.5, n.2, 2005.  

 

ROSADO, B.H.P.; DE MATTOS, E.A. Variação temporal de características morfológicas de 

folhas em dez espécies do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Macaé, RJ, Brasil. Acta 

Botânica Brasílica, v. 21, n. 3, p. 741-752, 2007. 

 

ROSSATO, D.R. et al. Seasonal variation in leaf traits between congeneric savanna and forest 

trees in Central Brazil: implications for forest expansion into savanna. Trees, v. 27, p. 1139–

1150, 2013. 

 

VAN SCHAIK, C.P.; TERBORGH, J.W.; Wright, S.J. The phenology of tropical forests: 

adaptive significance and consequences for primary consumers. Annual Review of Ecology 

and Systematics, v. 24, p. 353 -377, 1993. 

 

WILLIAMS-LINERA, G.; MEAVE, J. Patrones fenológicos. In: Ecologia y conservación de 

bosques neotropicales (GUARIGUATA, MR; Kattan GH, eds.). Libro Uníversitario 

Regional, p. 407-431, 2002.  

 

WRIGHT, S.J; CORNEJO, F.H. Seasonal drought and leaf fall in a tropical forest. Ecology, v. 

71, p. 1165-1175, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

VARIABLE MORPHOFUNCTIONAL TRAITS MAINTAIN SIMILAR LEAF 

EXCHANGE RHYTHMS IN Hirtella glandulosa SPRENG. (CHRYSOBALANACEAE) 

ON CONTRASTING SOIL TYPES IN THE ATLANTIC FOREST 
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ABSTRACT  

We compared the foliar phenology and morphofunctional traits of Hirtella glandulosa Spreng. 

in two Atlantic Forest sites (a plateau/latosol site and a river margin/lithosol site) in the Chapada 

Diamantina Mountains in northeastern Brazil. We expected to find divergences in H. 

glandulosa leaf turnover rates related to distinct functional traits in response to variations in 

soil types and water availability in the studied forest sites. Phenophases were evaluated monthly 

in seven individuals at each site for 12 consecutive months. Five individuals were selected per 

site for seasonal (rainy and dry) evaluations of Ψw, leaf traits, leaf mass fractions, leaf area 

ratios, gas exchange, and photosynthetic pigment contents. Wood densities and saturated water 

contents were measured during the rainy season. Individuals in the plateau/latosol site 

experienced greater water availability than individuals in the river margin/lithosol site (where 

the substrate has a high sand content and low water retention capacity). H. glandulosa exhibited 

continuous leaf turnover, varying between asynchrony and high synchrony in the two studied 

sites, with higher turnover intensity in the river margin/lithosol site. Relative humidity 

influenced leaf budding in the two forests sites. Leaf traits, ΨW, and gas exchange differed 

between the areas and between seasons. Those strategies appear to be mediated by higher leaf 

traits values and higher gas exchange that compensated lower water potential values in the river 

margin/lithosol site, where we recorded the highest VPDL and PARex values. Those 

adjustments favored the maintenance of a positive water balance and greater water use-

efficiency by individuals in the river margin/lithosol site than in the plateau/latosol site.  

 

Key words: Gas exchange. Leaf traits. Phenodynamics. Photosynthetic pigments. Water 

potential. Wood density. 
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RESUMO 

Comparamos a fenologia foliar e atributos morfofuncionais de Hirtella glandulosa Spreng. em 

dois sítios da Mata Atlântica (um planalto/latossolo e uma margem do rio/solo litólico) nas 

montanhas da Chapada Diamantina, no nordeste do Brasil. Esperamos encontrar divergência 

na renovação das folhas de H. glandulosa relacionada aos atributos funcionais distintos, em 

resposta a variações nos tipos de solo e disponibilidade de água nos sítios florestais avaliados. 

As fenofases foram avaliadas mensalmente em sete indivíduos em cada sítio por 12 meses 

consecutivos. Cinco indivíduos foram selecionados por sítio para avaliações sazonais (chuvosas 

e secas) de Ψw, atributos foliares, fração de massa foliar, razão de área foliar, troca gasosa e 

conteúdo de pigmento fotossintético. A densidade da madeira e o teor de água saturada foram 

medidos durante a estação chuvosa. Os indivíduos no local do platô/latossolo experimentam 

maior disponibilidade de água do que os indivíduos no local da margem do rio/solo litólico, 

onde o substrato tem um alto conteúdo de areia e baixa capacidade de retenção de água. H. 

glandulosa exibiu uma renovação contínua das folhas, variando entre assincronia e alta 

sincronia nos dois sítios estudados, com intensidades maiores na margem do rio/solo litólico. 

A umidade relativa influenciou a brotação das folhas nos dois sítios da floresta. Os atributos 

foliares, Ψw e alterações gasosas diferiram entre as áreas e entre as estações do ano. Essas 

estratégias foram mediadas por maiores valores dos atributos foliares e de trocas gasosas, 

compensando valores mais baixos de potencial hídrico no sítio da margem do rio/solo litólico, 

onde registramos os maiores valores de VPDL e PARex. Esse ajuste favoreceu a manutenção 

do balanço hídrico positivo e maiores eficiências de uso da água por indivíduos no sítio da 

margem do rio/solo litólico do que no sítio do platô/latossolo. 

 

Palavras-chave: Atributos foliares. Densidade da madeira. Fenodinâmicas. Pigmentos 

fotossintéticos. Potencial hídrico. Trocas gasosas.  
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1 INTRODUCTION 

Comparative functional ecology seeks to understand how and why ecological systems 

and their components differently operates at diverse environmental conditions (GARNIER; 

NAVAS, 2011). The evaluation of certain functional plant traits allows us to identify ecological 

strategies that determine how the plants respond to the environmental variables (PÉREZ-

HARGUINDEGUY et al., 2013).  

The water-soil-plant relationships reflect the complexity of the interactions between 

climate and soil conditions and the diversity of plant functional responses that allow their 

survival, growth, and reproduction (REICH, 1994; PALHARES et al., 2010). Studies focusing 

on the morphofunctional traits of plants responding to environmental variations in their water 

balance have been performed with a number of species (ROSSATTO et al., 2013; VIEIRA et 

al., 2015; VITÓRIA et al., 2019), considering their phenologies , foliar traits, water potential, 

and wood density to better understand plant responses with respect to water use-efficiency. 

 In addition to increased leaf density (DEN) and succulence (SUC), which tend to favor 

leaf water storage (LAMONT; LAMONT, 2000; ROSADO; DE MATTOS, 2007), wood 

density is indicative of plant water status, as high wood densities are associated with higher 

water potential fluctuations due to differences in transport efficiency and water replenishment 

as opposed to plants with low wood densities (BORCHERT, 1994; MEINZER et al., 1999). 

Wood density appears to be a key trait that can be used to predict species' performances when 

exposed to water stress (LEMOS FILHO; MENDONÇA FILHO, 2000).  

Leaf traits and wood density are related to the water storage capacity of a plant and 

influence the phenological patterns of each species as they act in the maintenance of a positive 

water status, in assuring the efficiency of gas exchange and (consequent) water use-efficiency 

– all of which is reflected in the dynamics of leaf fall and production (ROSADO; DE MATTOS, 

2007; LIMA et al., 2012; ROSSATTO et al., 2013; BRAGA et al., 2016; ROSSATTO et al., 

2018).  

Photosynthesis is a direct measure of leaf function and the focal element of carbon gain 

in plants (KIKUZAWA; LECHOWICZ, 2011). The correlations between chlorophyll content, 

photosynthetic active radiation (PAR), photosynthetic capacity, and plant phenological stages 

(SIMS; GAMON, 2002; BARET et al., 2007; CIGANDA et al., 2008; VITORIA et al., 2019) 

provide important information about variations in the physiological status of a plant in relation 

to water restrictions. The leaf area ratio (LAR) and leaf mass fraction (LMF) are traits related 

to the photosynthetic capacities of plants (VILLAR; MERINO, 2001; KIKUZAWA; 
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LECHOWICZ, 2011; PÉREZ-HARGUINDEGUY et al., 2013); as LAR is a morphological 

component that expresses the foliar area useful for photosynthesis and represents the ratio 

between the leaf area responsible for light energy interception and CO2 capture and total dry 

matter (photosynthetic results); LMF is related to the fraction of biomass allocated to the leaf 

and reflects the plant's relative growth rate.  

Evaluations of the multiple parameters described above allows an interpretation of 

phenological responses as the ecological strategies of plant species in tropical forests 

(WILLIAMS LINERA; MEAVE, 2002) as water availability and seasonal variations of vapor 

pressure deficit (VPD) can modulate photosynthesis in the Atlantic Forest, where evergreen 

species predominate and there are generally no soil water restrictions (BRAGA et al., 2016; 

VITÓRIA et al., 2019).  

As such, the present study continues our efforts to understand trait variations associated 

with the phenologies and water balances of plant populations in the mosaic of vegetation found 

in the Chapada Diamantina mountains (Atlantic Forest, campo rupestre [open, rocky field 

vegetation], savanna, caatinga [seasonally dry tropical forests and shrubs], and numerous 

ecotones) (MIRANDA et al., 2011; MORAES et al., 2017; NEVES et al., 2017). The focal 

species for the present study was Hirtella glandulosa Spreng. (Chrysobalanaceae), an abundant 

evergreen tree of the canopy forest, locally known as "ingá branco", which produces a small 

edible fruit, appreciated only locally (FUNCH et al., 2004). 

We investigated the leaf phenology, water potential, wood density, leaf traits, gas 

exchange, and photosynthetic pigments of H. glandulosa growing in the evergreen Atlantic 

Forest in the Chapada Diamantina mountains in northeastern Brazil on two soil types (litholic 

neosols and red-yellow latosols) that differ in terms of their water and nutrient statuses. We 

hypothesized that in plateau/latosol sites, H. glandulosa would exhibit continuous leaf turnover 

with low budding and leaf fall intensities, while the episodes of budding and fall leaf would be 

more intense and seasonal in the river margin/lithosol site. Those strategies should be mediated 

by adjustments in the morphofunctional traits plants at each site to maintain a positive water 

balance and demonstrate greater water use-efficiencies by individuals in the river 

margin/lithosol site than the plateau/latosol site. We believe the water availability and seasonal 

variations of vapor pressure deficit (VPD) can modulate photosynthesis of H. glandulosa and 

therefore its water use-efficiencies. 
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2 MATERIAL AND METHODS 

2.1 Study area and the target species 

The Brazilian Atlantic Forest domain comprises ombrophilous and seasonal forests 

along the eastern coast of that country, with small disjunct forest areas found around the land 

Espinhaço Range (OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000) surrounded by a vegetation matrix 

dominated by savanna and rupestrian grasslands (FUNCH et al., 2008; SILVEIRA et al., 2016). 

The Chapada Diamantina Mountains (part of the larger Espinhaço Range in northeastern Brazil) 

shows high floristic diversity associated with various vegetation types, including evergreen 

forests growing on dystrophic litholic neosols as well as deep, yellow-red latosols (FUNCH et 

al., 2008). Significant percentages of that forest were cleared during the diamond mining boom 

in the mid-19th century. In the last 30 years that deforestation has increased due to timber and 

charcoal extraction, the construction of highways and electric transmissions networks, and 

pasture formation, resulting in extensive fragmentation (FUNCH et al., 2005, 2008; COUTO et 

al., 2011; COUTO-SANTOS et al., 2015).  

We studied H. glandulosa at two sites 12 km apart in the northern portion of the Serra 

do Sincorá Range along the eastern border of Chapada Diamantina Mountains. The first site 

was located at 400-500 m a.s.l. along a relatively narrow strip (varying from 15 to 25 m wide) 

of gallery forest with a canopy 8.5-15 m tall following the Lençóis River (12º33'38 "S, 

41º24'40" W) with dystrophic sandy litholic neosols, which will be referred to hereafter as the 

river margin/lithosol site (FUNCH et al., 2008). The second forest site was located at 500-600 

m a.s.l., on an undulating plateau (12º28'31 "S, 41º23'14" W), growing on predominantly deep 

yellowish-red latosols of clayish consistency, with a 10-16 m tall canopy, which will be referred 

to hereafter as the plateau/latosol site (COUTO-SANTOS et al., 2015).  

The region has a relatively humid tropical climate (type Aw by the Köppen system), 

with a rainy season concentrated in the Austral summer (between December and April) and a 

dry winter season (between July and August) (ALVARES et al., 2014). Hirtella glandulosa 

shows wide distribution in humid forests, mainly in gallery forests, and can be found from 

Amazon region to southeastern Brazil (FLORA DO BRASIL, 2020 - in construction). H. 

glandulosa grows as a canopy component tree 5-15 tall in the two study sites, showing values 

of importance in both the river margin/lithosol site (VI of 10%) and in the plateau/latosol site 

(VI of 19.58 %) (FUNCH, 1997; COUTO-SANTOS et al., 2015). 
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2.2 Environment variables 

Rainfall data, relative humidity and temperature data were acquired from a weather 

station located 1.8 km away from the litholic neosols/gallery site, backspace and 12 km from 

the plateau/latosol site. Day length was calculated using the Solar Photoperiod Calculator 

(http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php) (Figure 1). The geographical coordinates 

of the study areas were used to determine the photoperiod.  

Three composite soil samples (0-20 cm) were collected in each site; pooled samples 

were formed by three 330-g subsamples collected near the H. glandulosa trees in each site, 

totaling six composite samples. The physical and chemical properties of those samples were 

analyzed at an agricultural laboratory (Laboratório de Solos da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura – Cruz das Almas, Bahia), following Donagema et al. (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
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Figure 1: Monthly means of environmental variables (National Institute of Meteorology, Lençóis). A, Rainfall 

and temperature, 1961–2018. B, rainfall and relative humidity between March/2018 and February/2019. C, day 

length and mean temperature between March/2018 and February/2019. Day length was calculated using the Solar 

Photoperiod Calculator (http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php). 
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2.3 Functional Traits 

Trait measurements were always performed with the same marked adult individuals, 

distant about 10 meters from each other in each sampling site. Leaf phenology was monitored 

monthly from March/2018 to February/2019; leaf traits, water potential, leaf area ratio, leaf 

mass fraction, gas exchange, and photosynthetic pigment analyses were performed in 

September/2018 (dry season) and February/2019 (rainy season); wood density was measured 

in March/2018 (rainy season). 

 

2.3.1 Leaf phenology  

Leaf fall and leaf flush were monitored in seven individuals of H. glandulosa at each 

site. Leaf flush represents the emission of leaf buds, while the leaf fall stage was marked by the 

presence of senescent leaves (yellowish colored) and branches without leaves. The intensities 

of the phenophases were estimated during field observations using a semi-quantitative scale 

composed of five categories (0–4) with intervals of 25% (FOURNIER, 1974). Evaluations of 

the synchrony between individuals used an activity index (percentage of individuals) that 

considered phenological events to be asynchronous when <20% of the individuals were in a 

given phenophase; low synchronic, between 20-60% of individuals in a phenophase; and high 

synchrony> 60% of individuals in a phenophase (BENCKE; MORELLATO, 2002).  

 

2.3.2 Leaf traits 

Leaf disks (0.34 cm2) were cut from the center vein and the leaf edge (using a cork 

borer) of five fully expanded leaves from the four individuals in each site to determine dry leaf 

mass per unit area (LMA), leaf succulence (SUC), thickness (THI), and density (DEN). The 

disks were soaked in distilled water for at least 24 h to measure their thicknesses (using a digital 

caliper KINGTOOLS: 0.01 mm) and saturated mass (using a precision electronic balance 

MARTE – AY220: 0.0001 g); the disks were then placed in a drying oven at 55° C for 72 h to 

obtain their dry masses. These values were used to calculate the SUC (the difference between 

the saturated and dry masses divided by the area of disks, in g.cm-2) and the LMA (dividing the 

dry mass by the disk area, in g.cm-2). The values of  DEN (mg.mm-3) were calculated using the 

formula: DEN = LMA/THI (WITKOWSKI; LAMONT, 1991).  
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2.3.3 Water potential 

Leaf water potential (ΨW) were measured using a Scholander pressure chamber (PMS 

Instrument Co – Modelo 1000 – USA), sampling two branches from five individuals at each 

site. The branches were placed in plastic bags immediately after cutting and stored in a cooler 

to minimize water losses. Two ΨW measurements were taken from each individual during each 

day of monitoring: predawn (ΨPD) (between 04:00 h and 05:00 h), to determine the maximum 

value at the start of the day; and a second measurement after midday (ΨPM) (between 12:30 h 

and 13:30 h), to determine the lowest daily potential. The amplitudes of the daily variations in 

water potential (ΔΨ) were calculated using ΔΨ = ΨPD - ΨPM (LEMOS FILHO; MENDONÇA 

FILHO, 2000). 

 

2.3.4 Wood density  

Wood collections were made in March/2018; five samples (approximately 10 cm long 

and 5 cm in diameter) were removed from five individuals in each site (bark + heartwood + 

alburnum). The samples were immersed in distilled water for 72 h and then weighed to 

determine their saturated masses (Msat); to determine their volumes (V), each piece was then 

suspended by needle and immersed in a beaker containing distilled water (TRUGILHO et al., 

1990). The displaced water volumes corresponded to the sample volumes. The samples were 

then dried under forced ventilation (55° C for five days) to a constant dry mass (Dm) 

(BARBOSA; FERREIRA, 2004). The resulting values were used to calculate wood density (D 

= Dm/V) (ILIC et al., 2000) and the quantity of saturated water (QW sat = (Msat – Dm)/Dm 

(TRUGILHO et al., 1990). The density classification followed the parameters described by 

Borchert (1994).  

 

2.3.5 Leaf area ratios and leaf mass fractions  

To determine leaf area ratios (LAR) and leaf mass fractions (LMF), two branches from 

two individuals were cut at their point of attachment and separated into stem and leaf fractions 

to determine their leaf areas using a Li-color meter (LI-3100C), at a resolution of 100 dpi; we 

estimated the total leaf area using Scion Image 6.0 software. The leaves and the branches were 

then placed in an oven at 55° C until attaining a constant weight to obtain their dry masses. 

Those values were used to calculate the LMF (g.cm-³) by dividing the leaf mass by the total 

branch mass. The LAR (g.cm-³) was obtained by dividing the total area of leaves of the branch 

by the total mass of the same (leave masses + branch mass) (ROSADO, 2006).  
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2.3.6 Gas exchange 

CO2 assimilation (A), transpiration (E), stomatal conductance (gs), atmospheric (Ca) 

and intercellular (Ci) CO2 concentrations, external photosynthetic active radiation (PARex), 

and the water vapor pressure deficit between the leaf and the atmosphere (VPDL) were 

determined using an infrared gas analyzer (LI-COR LI-6400 system) coupled to an artificial 

light source (LED, intensity 1500 µmol m-2 s-1, internal photosynthetic active radiation 

(PARin)). Measurements were taken on two undamaged completely expanded leaves, and 

exposed to the sun, from four individuals at each site (four leaves per plant) at 09:00. Water 

use-efficiency (WUE) was determined by the A/E ratio (NOBEL, 1999). The Ci/Ca ratio was 

considered to indicate any possible decrease in CO2 availability in the substomatal chamber 

during the dry period (EHLERINGER et al., 1995). 

 

2.3.7 Leaf photosynthetic pigments 

Chlorophyll a and b, and total chlorophyll contents (a + b) were determined by the 

indirect method using a digital chlorophyll meter (Clorofilog Falker -0.1 FCI). Measurements 

were taken in the middle third of two mature leaves (completely expanded), all exposed to the 

sun, from four individuals. The results were expressed in FCI (Falker chlorophyll index). 

 

2.4 Statistical analysis 

The results of the physical and chemical soil analyses of each soil type were submitted 

to analysis of variance (ANOVA) and their means were compared by the Tukey’s test (P<0,05), 

using Sisvar software (version 5.3, Lavras, Minas Gerais, Brazil) (FERREIRA, 2011).  

The normality of the distribution of phenological data was evaluated using the Shapiro 

and Wilk test (ZAR, 2010). The Spearman’s correlation coefficients (rs) between leaf 

phenophases and the monthly variables of rainfall, mean temperature, relative humidity, and 

photoperiod were calculated using soft BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007). 

The morphofunctional data from each site forest were submitted to analysis of variance 

(ANOVA), with each assessment month being considered a treatment; the means were 

compared using the Tukey’s test (P<0.05) using Sisvar (version 5.3, Lavras, Minas Gerais, 

Brazil) (FERREIRA, 2011) to verify variations between the sites and between the seasons.  

Principal Components Analysis (PCA) was performed to test for possible relationships 

between functional traits and soil properties, and evaluate population response variability 

through the dry and wet seasons in relation to soil parameters and morphofunctional variables, 
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using Past version 2.17c software (HAMMER; HARPER, 2001). PCA is a linear 

dimensionality reduction technique used to identify orthogonal directions of maximum variance 

in the original data, and project the data into a lower-dimensionality space formed by a sub-set 

of the highest-variance components (MANLY, 1994). In this study a space of two dimensions 

(two main components), limited by two axes labeled pc1 and pc2, was suitable for our analysis.  
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3 RESULTS 

3.1 Morphofunctional traits and environment variables  

The main difference between the soils in the forest sites studied here was their texture. 

The plateau/latosol site had a clayey texture (457.33 g/Kg), while river margin/lithosol site had 

a sandy texture (783.00 g/Kg). The plateau/latosol site had highest levels of Al and Mg. Both 

sites showed similar organic matter contents and pH (Table 1).  

 

                   Table 1:  Means (± SE) of nutritional and physical parameters in each soil type 

(Latosol    and    lithosol) in Atlantic forest, Chapada Diamantina, Brazil.            

        latosol         lithosol  

pH (H20)     4.63 ± 0.08 a     4.66 ± 0.09 a 

Al (cmolc/dm3)     2.63 ± 0.16 a     0.96 ± 0.12 b 

Ca (cmolc/dm3)     0.34 ± 0.06 a     0.11 ± 0.001 a 

Mg (cmolc/dm3)     0.55 ± 0.04 a     0.23 ± 0.001 b 

K (cmolc/dm3)     0.08 ± 0.01 a     0.05 ± 0.01 a 

P (mg/dm3)     1.33 ± 0.19 a     1.33 ± 0.19 a 

Organic matter (g/kg)     38.33 ± 3.59 a     22.66 ± 2.03 a 

Clay contente (g/kg)     457.33 ± 9.66 a     77.66 ±17.10 b 

Silt contente (g/kg)     209.33 ±10.30 a     139.33 ± 22.18 a 

Sand contente (g/kg)     333.33 ± 2.71b     783.00 ± 38.88 a 

                 Means followed by same later indicate no statistically significant differences (P<0.005)  Extractors/ Methods: 

                   Mehlich - 1: P, K available; KCl -1 M: Ca, Mg and Al exchangeable; Organic matter: colorimet colorimetric;      
                   Granulometric composition: dispersion with NaOH Granulometric composition 
 

 

 

H. glandulosa exhibited continuous leaf turnover, varying between asynchrony and high 

synchrony at the two studied sites, with highest leaf flushing intensities in August and 

November at the river margin/lithosol site (Figure 2). Only relative humidity (-0.62 P<0.05) 

and photoperiod (0.60 P<0.05) were related to leaf flushing at both sites. 

LMA, SUC, THI, and DEN measurements were different (Table 2, P<0.05) between the 

two study sites, generally with higher values at the river margin/lithosol site. Comparing the 

measurements between seasons within each studied site, LAR, SUC, LMA and DEN 

parameters showed differences (P<0.05) in the plateau/latosol site, with highest values in the 

dry season; only LAR and THI varied between seasons in the river margin/lithosol site (Table 

2) Chlorophyll content did not vary between the two study sites, although chlorophyll levels 

did show variations between the dry and rainy seasons in the river margin/lithosol site (Table 2).  

Gas exchange measurements varied (P<0.05) between sites in the dry and rainy seasons, 
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except for Ci/Ca in the rainy season. Only the means of gs and Ci/Ca did not vary between the 

seasons in the plateau/latosol site; while, all parameters varied (P<0.05) that the river 

margin/lithosol site. There was greater carbon assimilation (A) in the river margin/lithosol site 

(Table 2). During the measurements,  PARex varied between sites in the dry and rainy seasons, 

whose highest mean values were obtained at the river margin/lithosol site:  in the rainy season,  

165.90 µmol m-2 s-1 (plateau/latosol site) and 730.19 µmol m-2 s-1 (river margin/lithosol site); 

in the dry season, 127.30 µmol m-2 s-1 ((plateau/latosol site) and 355.36 µmol m-2 s-1 (river 

margin/lithosol site). 
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Figure 2: Leaf phenology of Hirtella glandulosa in the river margin/lithosol site and in the plateau/latosol site in 

an Atlantic Forest in the Chapada Diamantina Mountains in northeastern Brazil, between March/2018 and 

February/2019. A, intensity index at the plateau/latosol site. B, intensity index at the river margin/lithosol site. C, 

activity index at the plateau/latosol site. D, activity index at the river margin/lithosol site. White bars = leaf fall; 

Black bars = leaf flushing; Dotted line = photoperiod. 
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Table 2: Temporal variations in the means (± SE) of the leaf area ratio (LAR) and leaf mass fraction (LMF), leaf 

mass per unit area (LMA), succulence (SUC), thickness (THI), and density (DEN), photosynthetic pigment 

contents: Chlo a = chlorophyll a, Chlo b -chlorophyll b, and total Chlo = total chlorophyll (Chl a + b), assimilation 

of CO2 (A), transpiration (E), stomatal conductance (gs), atmospheric (Ca) and intracellular (Ci) CO2 

concentration, and the water vapor pressure deficit leaf (VPDL) available in two populations of Hirtella glandulosa 

in river margin/lithosol site and plateau/latosol site in Atlantic forest, Chapada Diamantina, Brazil.  

Uppercase letters indicate comparisons between the rainy (March) and dry (September) season in each site. Lowercase letters 

indicate comparisons between the sites in the same season. Values followed by the same letter indicate no statistically 

significant differences between them by the Tukey test (P<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plateau/latosol site   river margin/lithosol site 

    Rainy        Dry       Rainy        Dry 

LAR (g.cm-³) 316.25 ± 38.76 aA  185.61 ± 23.02 aB  333.27 ± 34.50 aA  215.29 ± 22.59 aB  

LMF (g.cm-³) 0.83 ± 0.01 aA  0.85 ± 0.01 aA  0.81 ± 0.01 aA  0.77 ± 0.06 aA 

        

THI (mm) 0.202 ± 0.005 bA  0.204 ± 0.002 bA  0.281 ± 0.005 aB  0.338 ± 0.008 aA 

SUC (g.cm²) 0.018 ± 0.001 bB  0.138 ± 0.003 aA  0.036 ± 0.0009 aA  0.062 ± 0.008 bA 

LMA (g.cm²) 0.010 ± 0.0003 bB  0.114 ± 0.003 aA  0.018 ± 0.0003 aA  0.018 ± 0.0007 bA 

DEN (mg.mm-²) 0.052 ± 0.0009 bB  0.558 ± 0.015 aA  0.065 ± 0.001 aA  0.055 ± 0.002 bA 

        

Chlo a (ICF) 36.01 ± 1.54 aA  34.71 ± 3.33 aA     37.32 ± 1.85 aA  32.47 ± 4.23 aB    

Chlo b (ICF) 13.40 ± 0.84 aA  14.10 ± 4.54 aA     17.51 ± 2.04 aA  11.71 ± 3.02 aB     

Chlo a + b (ICF) 49.41 ± 2.27 aA   48.83 ± 7.60 aA    54.84 ± 0.94 aA   44.19 ± 6.60 aB   

        

A (μmol m-² s-¹) 9.38 ± 0.54 bA  7.76 ± 0.35 bB     14.09 ± 0.48 aA  10.02 ± 0.48 aB   

gs (mol m-² s-¹)  0.18 ± 0.01 bA  0.16 ± 0.01 aA      0.26 ± 0.008 aA  0.08 ± 0.009 bB    

E (mmol m-² s-¹) 2.90 ± 0.10 bA  2.11 ± 0.10 aB     3.88 ± 0.14 aA  1.36 ± 0.12 bB    

Ci/Ca (μmol m-² s-¹) 0.77 ± 0.01 aA  0.75 ± 0.01aA      0.75 ± 0.006 aA  0.61 ± 0.02 bB     

WUE (μmol mol-¹)  3.20 ± 0.13 bB  3.86 ± 0.16 bA     3.76 ± 0.17 aB  9.99 ± 0.79 aA    

VPDL (Kpa) 1.64 ± 0.04 aA   1.33 ± 0.04 bB   1.50 ± 0.02 bB   1.61 ± 0.03 aA 
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The average ΨPD and ΨPM values were found to vary between sites and between the rainy 

and dry seasons (P<0.05), with the highest values observed in the plateau/latosol site. No 

variation in ΔΨ was observed between the seasons in the plateau/latosol site (Figure 3). High 

wood densities were recorded at both sites 0.74 g/cm3 (plateau/latosol site) and 0.72 g/cm3 (river 

margin/lithosol site). The proportion of water in saturated wood was 40% at both sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Mean values and standard deviations of the water potentials in the morning (ΨPD) and after midday 

(ΨPM), as well as the daily water potential amplitudes (ΔΨ) of Hirtella glandulosa at the river margin/lithosol site 

and at the plateau/latosol site in an Atlantic Forest in the Chapada Diamantina Mountains in northeastern Brazil.  

 

The first principal component (PC1) showed a clear separation between the sites and 

accounted for 42.45% of total data variance (Figure 4). The first and fourth quadrants were 

occupied only by the plateau individuals and the second and third for the river margin 

individuals. The second principal component (PC2) accounted for 18.80% of total data 

variance, and separated each site according to seasons. 

The parameters that played the most significant roles in separating the individuals in 

relation to PC1 were (in order of importance): Clay, Mg, Al, Ca, OM, Silt, PM, DEN, LMA, 

K, SUC, PD, VPDL, P, gs, and pH. The most significant parameters separating the individuals 

in PC2 were (in order of importance): SUC, gs, LMA, DEN, A, PARex, P, pH and Sand. 
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Figure 4: Principal Components Analysis (PCA) of soil characteristics and the functional traits of Axes 1 (42.45%) and 2 (18.80%) for Hirtella glandulosa in Atlantic forest in 

the Chapada Diamantina Mountains, in northeastern Brazil. □○: dry season; ■●: rainy season
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 4 DISCUSSION  

Vegetative activities of tropical trees, such as leaf budding, are known to be principally 

controlled by day length in environments where the water balance remains positive throughout 

the year (BORCHERT et al., 2005; CALLE et al., 2010; SOUZA; FUNCH, 2017), as was 

observed in the present study. Rainfall volumes have also been considered critical to defining 

leaf turnover rhythms (REICH; BORCHERT, 1984; MORELLATO et al., 2000) - although the 

role of soil water availability (and not just the simple rainfall volume) has been found to be 

fundamentally important in defining leaf dynamics in tropical forests (REICH, 1994). We found 

here that H. glandulosa growing in river margin/lithosol and plateau/latosol sites demonstrated 

differences in most of their morphofunctional attributes (reflecting distinct adjustments made 

to maintain positive water balances in forest sites with contrasting soil types) – even while 

maintaining similar leaf turnover rhythms.  

Our initial hypothesis, based on our previous experience in floristic, phytosociological, 

and phenological studies in Atlantic Forest sites in the Chapada Diamantina Mountains 

(FUNCH et al., 2002, 2008; MIRANDA et al., 2011; COUTO et al., 2011; COUTO-SANTOS 

et al., 2015), postulated that although the forest sites studied here are subject to the same 

macroclimatic conditions, the differences in soil types between the river margin/lithosol site 

and the plateau/latosol site result in different degrees of water availability to H. glandulosa 

individuals. Soil water, although generally not considered a trigger in plant phenology and plant 

growth (MARQUES et al., 2004), represents an environmental factor that greatly affects tree 

growth and distribution (HINCKLEY et al., 1991), even among populations that grow under 

essentially identical rainfall regimes. Variations in phenology resulting from different soil 

characteristics were likewise reported by Cardoso et al. (2012) and Neves et al. (2017) in 

geographically close sites.  

The water potential values observed in the study sites during both seasons were always 

higher in the plateau/latosol site. Considering that ΨPD values are generally good indicators of 

soil water availability (HERNÁNDEZ et al., 2009), and that clayey soils retain more water 

(BEUTLER et al., 2002), we found that individuals from the plateau/latosol site had greater 

water availability than plans in the river margin/lithosol site, where the high sand concentration 

resulted in a low water retention capacity (BHARDWAJ et al., 2007). H. glandulosa had its 

lowest ΔΨ value (a measure of the plant transpiration flow [LEMOS FILHO; MENDONÇA 

FILHO, 2000]) in the dry season at the river margin/lithosol site, determined by strong 

reductions of E and gs. The reductions in those parameters indicated greater stomatal control 
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during periods of less water availability at that site. Stomatal opening control represents a plant's 

first response to soil water availability reductions (ARCOVERDE et al., 2011). Individuals 

growing in the river margin/lithosol site had higher WUE values in the dry season as measured 

by their high internal CO2 concentrations – indicative of high IWUE (a factor independent of 

atmospheric conditions at the moment of measurement) (MEDRANO et al., 2007), which was 

confirmed by the higher water vapor pressure deficit values between the leaves and the 

atmosphere (VPDL).  

H. glandulosa has high wood density with low saturated water percentages, and so does 

not retain large water reservoirs in its trunk and branches (BORCHERT, 1994; ACKERLY, 

2004). Structural traits found in the species, however, such as its leaf attributes, show 

investments in transpiration regulation and the maintenance of a positive water balance 

(BORCHERT, 1994; ROSADO; MATTOS, 2007; GUREVITCH et al., 2009). The plants in 

both sites demonstrated a tendency to increase their leaf attribute values (MFA, SUC, THI, and 

DEN), probably associated with soil types with low macronutrient and organic matter levels. 

Rosado and de Mattos (2007) reported similar results for restinga species that inhabit 

environments characterized by low resource availability due to their sandy soils (HENRIQUES 

et al., 1986; ARAUJO et al., 2004).  

The PCA results revealed it was possible to recognize the separation of the sites of 

Atlantic forest and the seasons, with well-defined parameter distribution reiterating that the 

variation these are important to determine the differences found in the phenological behavior 

of H. glandulosa in the sites. According to Garnier et al. (2001), the categorization of species 

based on their morphofunctional characters, and considering spatial-temporal heterogeneity, 

depends on the amplitudes of the variations of the characteristics that promote their responses 

to environmental factors. 

The data presented here demonstrated that H. glandulosa plants maintained similar leaf 

turnover rhythms but showed wide variations in most of their morphofunctional attributes 

(including leaf attributes, gas exchange, and water potential) associated with soil types. 

Individuals in the plateau/latosol site experience greater water availability than individuals in 

the river margin/lithosol site, where the substrate has a high sand content and low water 

retention capacity. We showed that in plateau/latosol sites, H. glandulosa would exhibit 

continuous leaf turnover with low budding and leaf fall intensities, while the episodes of 

budding and fall leaf would be more intense and seasonal in the river margin/lithosol site.  

Therefore, leaf traits, ΨW and gaseous changes differed between the sites and between seasons: 
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those strategies had been mediated by higher leaf traits and gas exchange values compensating 

lower water potential values in the river margin/lithosol site, where we recorded the highest 

VPDL and PARex values. Such adjustment favored the maintenance of the positive water 

balance and greater water use-efficiencies by individuals in the river margin/lithosol site than 

the plateau/latosol site.  
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RESUMO 

 

Esse estudo investigou a influência dos fatores abióticos, estado hídrico da planta e fatores 

bióticos através de interações mutualísticas (dispersão) e antagonísticas (predação de sementes 

em pré-dispersão) nas respostas fenológicas de Hirtella glandulosa (Chrysobalanaceae) nos 

sítios do planalto/latossolo e margem do rio/solo litólico.  Dados mensais das fenofases: botão, 

flor, fruto imaturo e fruto maduro, foram coletados em indivíduos marcados nos seguintes 

períodos: sítio de planalto/latossolo (2011, 2012, março/2018 a fevereiro/2019) e sítio de 

margem do rio/solo litólico (2014, 2015, março/2018 a fevereiro/2019), por meio de estimativa 

semiquantitativa de classes de 0-4, com intervalo de 25%. Para avaliação do potencial hídrico 

(Ψw), cinco indivíduos foram escolhidos/sítio. Sincronia e sazonalidade foram definidas por 

análise estatística circular, a variação fenológica entre os sítios foi analisada com teste G para 

o período de março/2018 a fevereiro/2019, e a variação interanual foi avaliada com teste F 

(Watson-Williams) considerando as séries temporais de cada sítio. A relação entre as fenofases 

e as variáveis ambientais foi verificada por meio de teste de correlação. Realizou-se uma 

descrição biométrica contendo dados morfológicas dos frutos e sementes. Em ambos os sítios, 

foram realizadas observações focais de frugívoros em três indivíduos durante 82 horas. Nos 

dois sítios estudados, no período de 2018-19, H. glandulosa exibiu fenodinâmica reprodutiva 

similar, com floração na estação seca e frutificação na estação chuvosa e foi sazonal e 

sincrônica. Em ambos os sítios, botão teve correlação negativa com a umidade relativa do ar e 

flor com o fotoperíodo; na margem do rio/solo litólico, as demais fenofases tiveram correlação 

com o fotoperíodo. Teste G apontou diferença na fenologia reprodutiva entre os sítios. Os 

resultados do teste F mostraram que não houve variação interanual expressiva em cada sítio. 

Os frutos do tipo drupa apresentaram coloração do epicarpo preta com uma semente dentro do 

pirênio. Em ambos os sítios as sementes foram predadas em pré-dispersão por larvas de 

Coleoptera que se desenvolvem dentro das sementes, deixando um pequeno orifício no fruto. 

As aves encontradas consumindo os frutos foram Tangara cayana, Elaenia crustata e Tangara 

sayaca, sendo as duas últimas consideradas potenciais dispersoras. Os padrões reprodutivos, 

sem variação expressiva entre os anos em cada sítio, parecem ajustados a manutenção da oferta 

de recursos para favorecer as interações com predadores de sementes em pré-dispersão e 

dispersores de sementes da espécie. 

 

Palavras chave: Dispersão. Floração. Floresta Atlântica. Frutificação. Morfometria. Predação 

de sementes. 
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ABSTRACT 

 

We investigated the influence of abiotic factors, plant water status, and biotic factors 

[mutualistic (dispersal) and antagonistic (pre-dispersal seed predation) interactions] on the 

phenological responses of Hirtella glandulosa (Chrysobalanaceae) in a plateau/latosol site and 

in a river margin/lithosol site. Monthly data of the phenotypes: budding, flowering, immature 

and mature fruit production of marked individuals in the following sites and periods: 

plateau/latosol site (2011/2012, March/2018 to February/2019); and river/lithosol site (2014, 

2015, March/2018 to February/2019), through semiquantitative estimations of 25% class 

intervals. Five individuals were chosen per site to evaluate water potentials (ΔΨ). Synchrony 

and seasonality were visualized using circular statistical analysis; phenological variations 

between the sites were analyzed using the G test for the period from March/2018 to 

February/2019, and interannual variations were evaluated using the F (Watson-Williams) test 

considering the series of each site. The relationships between phenophases and environmental 

variables were verified using correlation tests. Biometric descriptions containing morphological 

data of the fruits and seeds were performed. Focal observations of frugivores were performed 

at both sites on three individuals for 82 hours. H. glandulosa exhibited similar reproductive 

phenodynamics in both study sites during the period from 2018-19, with flowering during the 

dry season and fruiting during the rainy season (both being seasonal and synchronous). Budding 

showed a negative correlation with relative humidity, and flowering with photoperiod; the other 

phenophases correlated with the photoperiod in the river margin/litholic site. The G test 

evidenced differences in reproductive phenologies between sites. The results of the F test 

showed no significant interannual variations at either site. Flowering varied between being 

seasonal and aseasonal at both sites, while fruiting was seasonal in both. The fruits had black 

epicarps and one seed per fruit within a woody pyrene. The seeds at both sites showed pre-

dispersal predation by Coleoptera larvae that developed inside them, leaving a small hole in the 

fruit. The birds found consuming the fruits were Tangara cayana, Elaenia crustata, and 

Tangara sayaca, the latter two being considered potential dispersers. Reproductive patterns, 

with no significant variation between years at each site, seem to be adjusted for maintaining the 

supply of resources to favor interactions with predispersed seed predators and seed dispersers 

of the species. 

 

Key words: Atlantic Forest. Dispersal. Flowering. Fruiting. Morphometry. Seed Predation. 
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1 INTRODUÇÃO  

A fenologia estuda eventos biológicos cíclicos, como queda foliar, brotamento, floração 

e frutificação, e sua relação com os fatores ambientais, bióticos e caracteres morfofuncionais 

(WILLIAMS-LINERA; MEAVE, 2002). As fenofases reprodutivas, especialmente a quebra da 

dormência das gemas para iniciar a floração, podem ser influenciadas pela variação temporal 

dos fatores abióticos como precipitação, umidade, temperatura e fotoperíodo (STEVENSON et 

al., 2008; CALLE et al. 2010; SOUZA; FUNCH, 2017). No hemisfério sul, onde ainda são 

escassos os estudos que mostram variação na fenologia em relação as mudanças no clima, as 

variações de temperatura são pequenas e, ao contrário, as expressivas flutuações de chuva são 

identificadas como o principal driver para floração especialmente em ambientes sazonais 

(CHUINE, 2010; CHAMBERS et al., 2013). 

Na análise de floração e frutificação é importante considerar não somente a época como 

também a intensidade da oferta de recursos, que contribui para a manutenção da estrutura de 

redes ecológicas envolvendo interações com dispersores e predadores de sementes durante 

processos de pré e pós-dispersão (HERRERA, 2002; KOLB et al., 2007; VÁZQUEZ et al., 

2009). A disponibilidade de flores e frutos pode ser afetada diretamente pela sincronia entre os 

indivíduos na população e pela intensidade dos recursos ofertados por esses indivíduos, 

portanto a convergência temporal e amplitude dos eventos fenológicos são fundamentais na 

sobrevivência das populações de plantas (WRANG et al., 2016). 

A produção de sementes está relacionada com as atividades de polinizadores e 

predadores, e com os agentes de dispersão (JANZEN, 1976). Geralmente, essas relações são 

mediadas pelos recursos que as plantas disponibilizam, sendo que os custos de produção podem 

ser compensados pelos benefícios dos serviços que são proporcionados pelos animais (HEIL; 

MCKEY, 2003). Assim, a fenologia da frutificação, a morfometria dos frutos e aspectos da 

germinação têm relação com o modo de dispersão, ajudando a compreender a interação planta-

dispersor (HOWE; SMALLWOOD, 1982). A sazonalidade da frutificação afeta padrões de 

produção e germinação de sementes, pois o período chuvoso favorece a germinação e 

estabelecimento de plântulas (SALAZAR et al., 2011; ESCOBAR et al., 2018). 

Há uma relação bem conhecida entre o tamanho da semente e o tamanho do fruto 

(MACK, 1993), bem como entre número e tamanho de sementes (HARPER et al., 1970). 

Sementes pequenas e numerosas podem contribuir para que a diversidade de potenciais 

dispersores seja mais ampla, pois frugívoros menores podem alimentar-se com pedaços de 

polpa ainda com presença de sementes (JORDANO, 2000).  
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A predação de sementes em pré-dispersão e pós-dispersão pode variar entre as espécies 

e populações de plantas, ocasionando frequentemente redução no número de sementes viáveis 

(CRAWLEY; GILLMAN, 1989). Os insetos que predam sementes em pré-dispersão, 

endógenos especializados, precisam ser capazes de encontrar plantas hospedeiras no espaço e 

no tempo considerando que a disponibilidade desses recursos é temporária (ROSSI et al., 2011). 

Invertebrados predadores como, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera e Lepidoptera, usam 

sementes como abrigo para suas larvas se desenvolverem e essa interação planta/animal pode 

ser bastante especializada (JANZEN, 1980; KOLB et al., 2007).  

Hirtella glandulosa Spreng. (Chrysobalanaceae) é uma árvore importante na formação 

do dossel da floresta Atlântica de interior que ainda ocorre na Chapada Diamantina (FUNCH 

et al., 2008; COUTO-SANTOS et al., 2015). Conhecida na região como ingá branco, H. 

glandulosa possui frutos comestíveis que alimentavam os antigos garimpeiros das lavras de 

diamantes dos séculos XIX e XX (FUNCH et al., 2004). Estudos fenológicos conduzidos em 

floresta ciliar (FUNCH et al., 2002; OLIVEIRA, 2016) e floresta de planalto (COUTO-

SANTOS, 2015) na Chapada Diamantina incluiram o acompanhamento dos ciclos vegetativos 

e reprodutivos de H. glandulosa que pareciam ser influenciados pela variação espacial entre os 

sítios e temporal em cada sítio de estudo. 

Diante dessas considerações, o presente estudo avaliou variações nas fenofases 

reprodutivas de H. glandulosa em sítios de floresta Atlântica na Chapada Diamantina, 

contrastantes em características de solo (latossolo e solo litólico) associadas a disponibilidade 

hídrica para as plantas. Este capítulo buscou compreender a influência dos fatores abióticos, 

estado hídrico da planta e fatores bióticos através de interações mutualísticas (dispersão) e 

antagonísticas (predação de sementes em pré-dispersão) nas respostas fenológicas de H. 

glandulosa, considerando que raros são os estudos que mostram a conexão entre as interações 

mutualistas e antagonistas (SAUVE et al., 2014), geralmente tratadas separadamente. 

Procuramos responder as seguintes questões: Há variação na sazonalidade e intensidade da 

fenologia reprodutiva de H. glandulosa entre os sítios estudados? Quais parâmetros ambientais 

mais fortemente influenciam a fenologia reprodutiva de H. glandulosa? O estado hídrico da 

planta influencia a floração e frutificação? Há variação interanual na fenologia reprodutiva em 

cada sítio estudado? Qual relação da predação em pré-dispersão e dispersores de sementes com 

a fenologia reprodutiva de H. glandulosa? 
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 2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Área de estudo e espécie-alvo  

O trabalho foi desenvolvido em floresta Atlântica na Chapada Diamantina, em sítios de 

floresta disjuntos da costa (FUNCH et al., 2008). A Chapada Diamantina apresenta alta 

diversidade florística associada a vários tipos de vegetação, incluindo floresta Atlântica que se 

desenvolve em neossolos litólicos distróficos rasos e latossolos vermelho-amarelos profundos 

(FUNCH et al., 2005, 2008; COUTO et al., 2011; COUTO-SANTOS et al., 2015).  Os dois 

sítios deste estudo são equidistantes 12 km, localizados no norte da Serra do Sincorá, na borda 

leste da Chapada Diamantina, contrastados por propriedades físicas de solo, as quais afetam 

drasticamente a disponibilidade de água (JC OLIVEIRA et al. unpubl. res.). O primeiro foi 

caracterizado como sítio de planalto/latossolo (12º28’31”S; 41º23’14”W), de textura argilosa 

(457,33 g / Kg), a 500-600 metros de altitude, com relevo suavemente ondulado e latossolo 

vermelho-amarelo, profundo, de consistência argilosa, com dossel da floresta de 10–16m de 

altura (COUTO-SANTOS et al., 2015). O segundo sítio foi caracterizado como margem do 

rio/solo litólico (12º33’38,6”S; 41º24’40” W), textura arenosa (783,00 g / Kg), localizado a 

400-500 m de altitude, correspondendo a uma faixa relativamente estreita e úmida ao longo da 

margem do rio Lençóis, variando de 15 a 25 m de largura, em neossolos litólicos distróficos, 

rasos, predominantemente arenosos, com o dossel da floresta de 8,5-15m de altura (FUNCH et 

al., 2008). A região apresenta clima do tipo Aw com sazonalidade bem marcada: com estação 

chuvosa concentrada no verão (entre dezembro e abril) e inverno seco (entre julho e agosto), 

segundo a classificação climática de Köppen (ALAVARES et al., 2013). Os dados de 

precipitação total, umidade relativa do ar e temperatura foram obtidos pelo site do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), registrados na Estação Meteorológica de Lençóis. O 

comprimento do dia foi obtido a partir das coordenadas geográficas no site Astronomical 

Applications Department of the U.S. Naval Observatory 

(http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php) (Figura 1). 

 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
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Figura 1: Dados climáticos do Município de Lençóis, Chapada Diamantina, Bahia no período de março de 2018       a fevereiro 

de 2019. A - Histórico da temperatura e precipitação de janeiro de 1962 a 2018; B -  Precipitação e Umidade relativa do ar; C 

– Fotoperíodo e Temperatura; Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) / Astronomical Applications Departmento 

the U.S. Naval Observatory (http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php).

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

M A M J J A S O N D J F

2018 2019
T

em
p

er
at

u
ra

 (
°C

)

P
re

ci
p

it
at

aç
ão

 (
m

m
)

Precipitatação Temperatura

10:33

10:48

11:02

11:16

11:31

11:45

12:00

12:14

12:28

12:43

12:57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

M A M J J A S O N D J F

2018 2019

F
o

to
p

er
io

d
o

 (
h
)

U
m

id
ad

e 
re

la
ti

v
a 

d
o

 a
r 

(%
)

Umidade relativa do ar Fotoperiodo

C 

B 

0

5

10

15

20

25

30

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260

J F M A M J J A S O N D

1962 - 2018

T
em

p
er

at
u
ra

 (
°C

)

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

)
Precipitação Temperatura

A 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php


58 
 

H. glandulosa (Figura 2) tem ampla distribuição em florestas úmidas, principalmente 

nas matas de galerias, ocorrendo da Amazônia ao Sudeste do Brasil (FLORA DO BRASIL, 

2020 - em construção). Nos dois sítios de estudo, H. glandulosa é uma árvore de 5-15 m de 

altura, com alto valor de importância, no sítio de planalto/latossolo (IVI de 19,14%) (COUTO-

SANTOS et al., 2015) e no sítio da margem do rio/solo litólico (IVI 10%) (FUNCH, 1997).  

 
  Figura 2: Hirtella glandulosa Spreng. A- Hábito, B- Botão e Flor, C- Fruto Imaturo, D- Fruto Maduro.
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2.2 Fenologia reprodutiva 

Para avaliar a variação da fenologia reprodutiva de H. glandulosa entre os sítios de 

planalto/latossolo e margem do rio/solo litólico, foram realizadas simultaneamente observações 

fenológicas, no período de março/2018 a fevereiro/2019, em sete indivíduos adultos marcados 

em cada sítio. Foram monitoradas as fenofases reprodutivas: botão (BT), flor aberta (FA), fruto 

imaturo (FI) e fruto maduro (FM). Para avaliar variação interanual na fenologia reprodutiva em 

cada sítio estudado, foram introduzidas observações realizadas em 2011, 2012 no sítio de 

planalto/latossolo, e 2014 e 2015 no sítio margem do rio/solo litólico, em 25 indivíduos 

marcados em cada sítio, registrando floração (botões e flores) e frutificação (frutos imaturos e 

maduros). Na quantificação das fenofases foram utilizadas categorias de zero a quatro com 

intervalo de 25% entre as classes (FOURNIER, 1974). Os padrões fenológicos foram descritos 

segundo Newstrom et al. (1994) utilizando-se os critérios de frequência, duração e regularidade. 

 

 2.3 Potencial hídrico  

Os potenciais hídricos (Ψw) foram medidos utilizando uma câmara de pressão 

Scholander (PMS InstrumentCo - Modelo 1000 - EUA), amostrando dois ramos de cinco 

indivíduos em cada sítio. Os ramos foram colocados em sacos plásticos imediatamente após o 

corte e armazenados em caixas térmicas para minimizar as perdas de água. Duas medições ΨW 

foram realizadas com cada indivíduo durante cada dia de monitoramento: antes do amanhecer 

(ΨAM) (entre 04:00 h e 05:00 h), para determinar o valor máximo no início do dia; e uma 

segunda medição após o meio dia (ΨMD) (entre 12:30 h e 13:30 h), para determinar o menor 

potencial diário. As amplitudes das variações diárias no potencial hídrico (ΔΨ) foram 

calculadas usando ΔΨ = ΨAM - ΨMD (LEMOS-FILHO; MENDONÇA-FILHO, 2000). 

 

2.4 Aspectos de dispersão e predação em pré-dispersão 

As unidades de dispersão em estudo foram caracterizadas e classificadas de acordo com 

Van der Pijl (1982). No período de frutificação foram feitas observações diurnas em três 

indivíduos durante 82 horas nos dois sítios para identificação dos frugívoros e potenciais 

dispersores. As observações foram realizadas, com auxílio de binóculo, utilizando-se o método 

do indivíduo focal (ALTMANN, 1974), no período do dia 04 a 05 de novembro de 2017 e do 

dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2018, respeitando uma distância mínima de 5 m do 

indivíduo em observação (PIZO; GALETTI, 2010). 
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Durante as observações focais, além de identificar as espécies de frugívoros que 

consumiram os frutos, foi registrado o número de visitas de cada espécie, o horário de visita, o 

estágio de maturação dos frutos consumidos, número de interações agonísticas intra e 

interespecíficas e comportamento de forrageio dos frugivoros e pós-visita. Com base em 

observações de campo e em literatura especializada (VON MATTER et al., 2010), os frugívoros 

foram classificados como dispersores de semente, consumidores de polpa ou predadores de 

sementes. A identificação das aves foi realizada por especialistas  através dos  registros 

fotográficos realizados em campo e seguiu as recomendações do Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (CBRO, 2015). 

Em novembro de 2017, durante as observações focais, no período de maior intensidade 

de frutificação, foram coletados frutos de H. glandulosa para descrição biométrica.  Durante as 

primeiras análises, a presença de frutos maduros saudáveis e frutos com larvas foi detectada, o 

que suscitou a observação de predação em pré-dispersão. Assim, Durante as observações focais, 

no período de maior intensidade de frutificação, foram feitas coletas novas de frutos de cinco 

indivíduos três vezes em intervalos de 15 dias, de novembro a dezembro de 2018, para acessar 

predação em pré-dispersão e testar viabilidade das sementes. No campo, os frutos de cada 

árvore foram colocados em sacos de papel e levados para o laboratório. Nas coletas, 

aproximadamente 100 frutos foram coletados aleatoriamente de cada árvore, totalizando 497 

frutos. Poucos destes, foram coletados no sítio de planalto/latossolo devido à baixa frutificação 

no período de estudo.  

Os frutos coletados em cada indivíduo de H. glandulosa foram cuidadosamente 

examinados sob estereomicroscópio (Tecnival). Os frutos foram dissecados e registramos o 

número de larvas por semente/fruto. Alguns frutos com larvas foram mantidos em recipientes 

plásticos cilíndricos (500 ml) cobertos com pequenos pedaços de tecido voile, para a 

emergência de bruchine adulta para identificação no Laboratório de Sistemática de Insetos 

(LASIS), da Universidade Estadual de Feira de Santana. Fizemos uma triagem de frutos 

(n=280) para realizar o teste de germinação das sementes, cujos frutos muito pequenos ou sem 

sementes foram descartados. A viabilidade das sementes de H. glandulosa foi testada por meio 

do teste de germinação. Sementes foram colocadas para germinar em placas de petri com duas 

folhas de papel germitest ao fundo, umedecidas com água destilada. E em seguida, colocadas 

em um germinador com fotoperíodo de 12 horas ajustados na temperatura alternadas 20-30°C.  

Usando o delineamento inteiramente casualizados, foram feitos dois experimentos: 

Experimento 1 com quatro repetições de oito sementes cada; Experimento 2 com três repetições 
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de 10 sementes cada. Os experimentos foram monitorados até a protrusão radicular e realizados 

no Laboratório de Germinação (LAGER) do Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, situada em Feira de Santana-BA.  

 

2.5 Morfometria de frutos e sementes 

Foi realizada uma descrição biométrica contendo dados morfológicos dos frutos, 

variação de comprimento (base-ápice) e largura (maior eixo perpendicular ao comprimento do 

fruto), forma, peso, coloração do epicarpo, número de sementes por fruto, variação do 

comprimento da semente (hilo – extremidade oposta), largura (maior eixo perpendicular ao 

comprimento do fruto) e consistência da testa. Todas as medidas dos diásporos foram baseadas 

em 217 exemplares. As medidas de largura e comprimento foram realizadas com paquímetro e 

as de peso com auxílio de balança analítica. A tipificação do material carpológico seguiu 

Barroso et al. (1999).  

 

2.6 Análise dos dados  

A normalidade da distribuição dos dados fenológicos reprodutivos foi verificada através 

do teste de Shapiro e Wilk (ZAR, 1996). Não havendo distribuição normal, foram calculados 

os índices de correlação de Spearman (rs) entre os estágios fenológicos e as variáveis 

ambientais: precipitação total, temperatura média, umidade relativa do ar e fotoperíodo. Foi 

utilizada a proporção de espécies em cada fenofase nas duas áreas de amostragem e os dados 

climáticos mensais do mês de observação (imediato) e dos 30 dias anteriores à atividade do 

evento. As análises foram realizadas no programa BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007). 

A sazonalidade dos eventos fenológicos foi analisada utilizando “estatística circular” no 

software Oriana, cujos meses do ano foram convertidos em ângulos a intervalos de 30°, com 

base nas frequências de floração e frutificação mensais em um ano de estudo. Foram calculados: 

(i) ângulo médio, a partir do qual são obtidas as datas médias para cada fenofase; (ii) 

concentração dos dados; (iii) comprimento do vetor r, para verificar a sincronia e sazonalidade 

dos eventos. A fim de analisar as diferenças na atividade fenológica da população estudada, nos 

dois sítios de amostragem, foi utilizado teste G (ZAR, 1996).  

Os dados de potencial hídrico nas estações e da biometria dos frutos nos dois sítios 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey (P <0,05) com o Sisvar (versão 5.3, Lavras, MG, Brasil) (FERREIRA, 2011). 
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3 RESULTADOS  

3.1 Fenologia reprodutiva, parâmetros ambientais e estado hídrico da planta entre os 

sítios contrastantes em solo  

Nos dois sítios estudados, no período de 2018-19, H. glandulosa exibiu fenodinâmica 

reprodutiva similar, com floração e frutificação durante as estações seca e chuvosa, 

respectivamente. Os potenciais hídricos ao amanhecer (ΨAM), foram mais negativos (p < 0,05)   

no mês de setembro (estação seca) coincidindo com o pico de floração (Figura 3). 

Em ambos os sítios, botão teve correlação negativa com a umidade relativa do ar e flor 

com o fotoperíodo; na margem do rio/solo litólico, as demais fenofases tiveram correlação com 

o fotoperíodo (p < 0,05) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Correlação de Spearman (r) entre as variáveis ambientais e as fenofases reprodutivas de Hirtella glandulosa 

Spreng., de março/2018 a fevereiro/2019, em dois sítios de floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. 

Sítios Fenofases 

Variáveis ambientais 

Precipitação 

total 

Temperatura 

média 

Umidade 

relativa do ar 
Fotoperíodo 

Planalto/latossolo  

Botão - - -0.6723 - 

Flor - - - 0.7161 

Fruto Imaturo - - - - 

Fruto Maduro - - - - 

Margem do 

rio/solo litólico 

Botão - 0.5837 -0.7225 - 

Flor - - - 0.7265 

Fruto Imaturo - - - 0.7581 

Fruto Maduro -   -   -  0.7737 

 

 A ocorrência dos eventos fenológicos (botão, flor, fruto imaturo e fruto maduro) nos 

dois sítios foi sazonal e sincrônica. Ao comparar a intensidade das fenofases reprodutivas de H. 

glandulosa entre os sítios estudados, utilizando o teste G, todas as fenofases mostraram 

diferença significativa (p < 0,05) (Tabela 2).  
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Figura 3: Fenológia reprodutiva de Hirtella glandulosa Spreng.  em dois sítios de floresta Atlântica, Chapada 

Diamantina, Bahia, Brasil com destaque das medidas do potencial hídrico na estação seca. A - sítio de 

planalto/latossolo; B -  sitio na margem do rio/solo litólico. 
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Tabela 2: Resultados da estatística circular para a ocorrência dos eventos fenológicos reprodutivos de Hirtella 

glandulosa, de março/2018 a fevereiro/2019, em dois sítios de floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. 

  
Planalto/Latossolo    Margem do rio/Solo litólico 

 

Botão     

Número de observações 270 686 

Ângulo Médio 294.19° 309.437° 

Data Média 25/out 09/nov 

r 0.589 0.504 

P < 1E-12 < 1E-12 

Teste G G= 35.76 (p=0.0002) 

Flor     

Número de observações 242 529 

Ângulo Médio 321.533° 325.877° 

Data Média 21/nov 25/nov 

r 0.808 0.649 

P < 1E-12 < 1E-12 

Teste G G= 41.28 (p=<0.0001) 

Fruto Imaturo     

Número de observações 43 186 

Ângulo Médio 63.613° 347.322° 

Data Média 04/mar 17/dez 

r 0.894 0.688 

P < 1E-12 < 1E-12 

Teste G G= 48.68 (p=<0.0001) 

Fruto Maduro     

Número de observações 43 314 

Ângulo Médio 35.34° 333.114° 

Data Média 05/fev 03/dez 

r 0.981 0.729 

P < 1E-12 < 1E-12 

Teste G  G=21.26 (p=0.03) 
                        O r >0,5 indica sazonalidade e sincronia; teste G (p<0,05) aponta diferença entre os sítios 

 

 

3.2 Variação interanual na fenologia reprodutiva dentro de cada sítio estudado  

Os resultados da estatística circular mostraram que não houve variação interanual na 

fenologia reprodutiva nos três períodos examinados em cada sítio de estudo com exceção da 

floração no sitio Planalto; a floração variou entre sazonal e assazonal em ambos os sítios, 

enquanto a frutificação foi sazonal nos dois sítios, exceto no ano de 2011 no planalto/latossolo 

(Tabela 3). Com picos anuais de floração durante a estação seca e frutificação na estação 

chuvosa, regulares, com duração variável entre intermediária e longa, o padrão anual de 

fenologia reprodutiva é confirmado pela análise em ambos os sítios (Figuras 4 e 5). 
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Tabela 3: Análise circular para a ocorrência dos eventos fenológicos reprodutivos nos anos de 2018, 2012 e 2011; 2015 

e 2014 de Hirtella glandulosa em dois sítios, planalto/latossolo e na margem do rio/solo litólico em floresta Atlântica, 

Chapada Diamantina, Brasil. O r >0,5 indica sazonalidade e sincronia; teste F (p<0,05) aponta diferença entre os anos. 

Planalto/latossolo 

 Floração 2018 Frutificação 2018 

Número de observações 270 43 

Ângulo Médio 294.19° 63.613° 

Data Média 25/out 04/mar 

r 0.589 0.894 

P < 1E-12 < 1E-12 

 Floração 2012 Frutificação 2012 

Número de observações 140 232 

Ângulo Médio 341.565° 44.583° 

Data Média 11/dez 14/fev 

r 0.37 0.557 

P 4.54E-09 < 1E-12 

 Floração 2011 Frutificação 2011 

Número de observações 372 284 

Ângulo Médio 313.192° 296.709° 

Data Média 13/nov 27/out 

r 0.265 0.128 

P 4.73E-12 0.009 

Watson-Wiliiams - F(p) 2018x2012x2011 7.1418 (0.003) 0.1032(0.9018) 
  

Margem do rio/solo litólico 

 Floração 2018 Frutificação 2018 

Número de observações 685 314 

Ângulo Médio 308.34° 333.114° 

Data Média 08/nov 03/dez 

r 0.524 0.729 

P < 1E-12 < 1E-12 

 Floração 2015 Frutificação 2015 

Número de observações 528 299 

Ângulo Médio 290.285° 336.147° 

Data Média 21/out 06/dez 

r 0.363 0.553 

P < 1E-12 < 1E-12 

 Floração 2014 Frutificação 2014 

Número de observações 540 335 

Ângulo Médio 294.175° 358.171° 

Data Média 25/out 28/dez 

r 0.365 0.672 

P < 1E-12 < 1E-12 

Watson-Wiliiams - F(p) 2018x2015x2014 0.6631 (0.5264) 0.0382 (0.9629) 

O r >0,5 indica sazonalidade e sincronia; teste F (p<0,05) aponta diferença entre os anos 
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Figura 4: Histogramas circulares dos eventos fenológicos reprodutivos de Hirtella glandulosa no sítio 

planalto/latossolo de floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. Período de 2018-19, 2012 e 2011. 
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Figura 5: Histogramas circulares dos eventos fenológicos reprodutivos de Hirtella glandulosa no sítio margem 

do rio/solo litólico de floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. Período de 2018-19, 2015 e 2014. 
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3.3 Aspectos da predação em pré-dispersão de sementes  

Em ambos os sítios as sementes foram predadas em pré-dispersão por larvas de 

Coleoptera que se desenvolvem em seu interior, deixando um pequeno orifício no fruto (Figura 

8). Do total de frutos coletados (497), foram registrados 145 frutos sadios (29%), 313 frutos 

sem sementes (63%), e 40 frutos com larvas (8%). Nos testes de germinação com sementes 

sadias houve entre 10 – 25% de sementes germinadas, cuja protrusão radicular se inicia a partir 

do quarto dia. No sítio planalto/latossolo, a baixa frutificação não permitiu uma coleta 

adequada, mas os frutos coletados estavam a maioria predados (Figura 6).  

 

Figura 6: Percentual de produção e predação dos frutos de Hirtella glandulosa Spreng., no período de março/2018 a 

fevereiro/2019 no sítio margem do rio/solo litólico de floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. 

 

3.4 Aspectos da dispersão de sementes  

Após 82 horas de observações focais, foram encontrados consumindo os frutos de H. 

glandulosa, indivíduos de três espécies de aves das famílias, Tyrannidae (Elaenia cristata 

Pelzeln, 1868), Thraupidae (Tangara sayaca Linnaeus, 1766) e Thraupidae (Tangara cayana 

macho Linnaeus, 1766) (CBRO - Comitê Brasileiro De Registros Ornitológicos 2015) (Figura 

7). 
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Figura 7: Prováveis dispersores de sementes de Hirtella glandulosa. A -  Elaenia cristata, B -  Tangara sayaca e C - 

Tangara cayana (♂), em floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. 

 

H. glandulosa teve um total de 10 visitas durante o período de observações. Tangara 

sayaca foi a espécie com o maior número de visitas. Foram consumidos 12 frutos, com as 

maiores taxas de consumo para Elaenia cristata. O tempo de visita total variou de um a três 

minutos, com maior permanência de Elaenia cristata, totalizando 12  minutos (Tabela 4). Em 

relação ao comportamento alimentar e pós-visita, todas as aves engoliram o fruto inteiro e 

voaram para longe. Elaenia cristata e Tangara sayaca foram consideradas pováveis dispersores 

de H. glandulosa. 
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No sítio planalto/latossolo não foram registradas visitas de frugívoros na planta, 

provavelmente devido à baixa produção de frutos no período, a qual não conferiu atratividade 

para os frugívoros. 

 

Tabela 4: Lista de frugívoros relacionados com Hirtella glandulosa (Chrysobalanaceae) registrados durante 82 horas 

de observações diurnas em floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. 

Família     Espécie 
Número de 

visitas  

Tempo 

(minutos) 
 Frutos consumidos 

Tyrannidae Elaenia cristata 4 12 6 

Thraupidae Tangara sayaca 5 5 5 

Thraupidae Tangara cayana (macho) 1 1 1 

 

 

3.5 Morfometria de frutos e sementes 

Os frutos de H. glandulosa apresentam coloração do epicarpo preta e uma semente por 

fruto (Figura 8). Comprimento, largura e peso tanto dos frutos quanto das sementes nos dois 

sítios estudados de floresta Atlântica estão expressos na tabela 5. Comparando os sítios, todas 

as variáveis em relação ao fruto mostraram diferença significativa. As sementes não variaram 

e apresentam consistência da testa lenhosa. 

 

Tabela 5: Médias ± desvio padrão das descrições biométricas sucintas dos frutos e sementes da espécie H. glandulosa 

em dois sítios em floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. 

  
  Planalto/latossolo      Margem do rio/solo litólico 

   Fruto   Semente      Fruto    Semente 

Comprimento 11.13 ± 0.86 b 11.17 ± 0.38 a 12.40 ± 0.58 a  11.78 ± 0.75 a 

Largura 6.75 ± 0.67 b 6.17 ± 0.17 a 7.88 ± 1.15 a 6.40 ± 0.50 a 

Peso 0.15 ± 0.09 b 0.16 ± 0.02 a   0.32 ± 0.21 a 0.16 ± 0.03 a 
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Figura 8: Aspectos dos frutos de Hirtella glandulosa em floresta Atlântica, Chapada Diamantina, Brasil. A, B e 

C – Frutos normais (com presença de sementes), D e E – Frutos predados, sem sementes (setas) e F – Sementes 

com larvas (setas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

4 DISCUSSÃO 

O comportamento fenológico reprodutivo de H. glandulosa foi anual nos dois sítios 

estudados em floresta Atlântica na Chapada Diamantina, com pico da produção de botões e 

flores na estação seca, quando o potencial hídrico da planta ao amanhecer mostrou valores mais 

negativos, indicativo de menor disponibilidade de água no solo (WRIGHT; CORNEJO, 1990). 

A correlação negativa da produção de botões de H. glandulosa e a umidade do ar parece reforçar 

o papel da seca como condição de estresse incipiente para o início da floração (LARCHER, 

2000). O início da elevação do fotoperíodo também contribuiu na floração da espécie, fator 

reconhecido no controle das atividades vegetativas e reprodutivas de árvores tropicais 

(BORCHERT et al., 2002; MORELLATO et al., 2000; CALLE et al., 2010; AZEVEDO et al., 

2014; SOUZA; FUNCH, 2017). 

A maior intensidade de floração de H. glandulosa no sítio da margem do rio/solo litólico 

pode ser associada a condição de menor disponibilidade de água em comparação ao sítio de 

planalto/latossolo, que refletiu em ajustes nos atributos morfofuncionais para manutenção de 

ritmos de troca foliar similares entre os sítios, mas igualmente com maior intensidade no sítio 

da margem do rio/solo litólico, e reforça o crítico papel da disponibilidade de água para as 

plantas e não a precipitação em si (REICH, 1994; JC OLIVEIRA et al. unpubl. res.).    

Estudos de fenologia que se desenvolvem a longo prazo em nível de população 

fornecem informações de fundamental importância para entender a variação interanual em 

espécies arbóreas (LUNA-NIEVES et al., 2017). Nas séries de anos examinadas não 

encontramos variação interanual expressiva no padrão anual de fenologia reprodutiva de H. 

glandulosa nos sítios de floresta Atlântica, contrastando com o que foi encontrado em 

Eschweilera tetrapetala Mori (Lecythidaceae), também estudada na região da Chapada 

Diamantina (MENEZES et al., 2017). Estudos associando mudanças climáticas com alterações 

nos padrões fenológicos em baixas latitudes no hemisfério sul ainda são raros e ressaltam o 

papel da chuva como principal impulsor fenológico, especialmente em ambientes sazonais 

(CHUINE, 2010; CHAMBERS et al., 2013). A manutenção do padrão reprodutivo em H. 

glandulosa sem acompanhar a variação interanual na intensidade das chuvas na região pode 

estar associada com os ajustes morfofuncionais que foram críticos para a manutenção de seu 

hábito sempreverde (JC OLIVEIRA et al. unpubl. res.), tais características são capazes de 

suportar as respostas da espécie frente as condições de estresse e seu papel no ecossistema 

(BORCHERT, 2002; FYNN et al., 2005).  
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Fatores de estresse tanto bióticos quanto abióticos são importantes no controle 

reprodutivo (KAZAN; LYONS, 2016). A sincronia na floração e frutificação entre os 

indivíduos de H. glandulosa variou de acordo com a duração destes eventos durante os anos de 

observação, nos quais essas alterações relativas à sincronia podem refletir nas interações com 

polinizadores, dispersores e predadores (VÁZQUEZ et al., 2009). 

A predação de sementes é um dos principais fatores ecológicos e evolutivos que 

influenciam a abundância e distribuição de espécies de plantas (LEWIS; GRIPENBERG, 2008; 

SOUZA; FAGUNDES, 2017). Em H. glandulosa foi encontrado 71% dos frutos maduros 

predados (sem sementes ou ainda com larvas), evidenciando que o ataque de herbívoros pode 

ocasionar aborto nas estruturas reprodutivas e nas sementes das plantas antes da maturação dos 

frutos (CHRISTIANINI et al., 2013; CUSTÓDIO et al., 2014) e causar a redução de sementes 

viáveis (FRANCISCO et al., 2008). Ainda em botões (JC OLIVEIRA et al. unpubl. res) e em 

numerosas sementes de H. glandulosa, as larvas de Coleoptera se desenvolvem consumindo 

todo o conteúdo das sementes, como observado por Christianini (2018) em Xylopia aromatica 

(Lam.) Mart. e Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil. e por Custódio et al. (2014) em Qualea 

multiflora Mart. e Q. parviflora Mart., na savana neotropical. Inversamente ao que é proposto 

sobre o número de sementes para dispersão ser reduzido e limitar o sucesso reprodutivo das 

espécies (SOUZA; FAGUNDES, 2017; SHAHBAZI et al., 2017), H. glandulosa apresenta 

elevadas densidade e frequência nos sítios de floresta estudados (FUNCH, 1997; COUTO - 

SANTOS et al., 2015). 

Como predadores de sementes podem diminuir drasticamente a disponibilidade de 

sementes para recrutamento, eles podem moldar várias características da planta (MIYAKE et 

al., 2018). Ao que parece, H. glandulosa está entre as plantas que produzem grandes 

quantidades de frutos, gerando uma concentração muito alta de recursos no tempo e no espaço 

que pode saciar predadores de sementes e aumentar a probabilidade de sobrevivência individual 

das sementes (KON et al., 2005; GRIPENBERG, 2018). Nossos dados sugerem que os testes 

de germinação da espécie estudada e sua relativamente rápida germinação (FERREIRA; 

BORGHETTI, 2004) possam estar de acordo com as altas densidade dessa espécie nos sítios 

estudados. 

Vários estudos avaliaram a especificidade da relação entre a planta e o inseto predador 

de sementes mostrando um padrão geral que esses insetos geralmente se alimentam de sementes 

de uma ou poucas espécies relacionadas (por exemplo, JANZEN, 1980; NOVOTNY et al., 

2010; CTVRTECKA et al., 2014). As alterações nos padrões de frutificação acompanhando as 
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mudanças no clima (WRIGHT; CALDERON, 2006; DUNHAM et al., 2018; MENDOZA et 

al., 2018) podem levar a interrupções no processo de predação em pré-dispersão de sementes 

(GRIPENBERG, 2018), o que talvez não se verifique em H. glandulosa que apresentou padrão 

de frutificação bem consolidado nas séries de anos examinadas. 

A frutificação regular durante as chuvas parece favorecer a manutenção de frugívoros 

como Tangara sayaca Linnaeus que foi uma das aves que mais consumiu frutos de H. 

glandulosa, assim como de várias outras espécies de plantas, a exemplo de Solanum 

granulosleprosum Dunal (JACOMASSA, 2016). Existem duas categorias de aves frugívoras, 

mascadoras e engolidoras, sendo estas últimas aquelas que engolem os frutos inteiros e 

consideradas como potenciais dispersoras, pois as sementes que estão no fruto são 

carregadas/dispersas para longe da planta mãe (MARCONDES-MACHADO, 2002). Os 

membros dos Thraupidae, família a qual Tangara sayaca pertence, atuam principalmente como 

dispersores de frutos menores, como aqueles observados em H. glandulosa, cujas sementes são 

difíceis de ser removidas da polpa (FRANCISCO; GALETTI, 2002) e se encontram entre os 

dispersores de sementes mais frequentes de plantas no Brasil (Figueiredo et al., 2008; 

PURIFICAÇÃO et al., 2014; JACOMASSA, 2016). 

As outras aves frugívoras Elaenia cristata Pelzeln e Tangara cayana Linnaeus que 

consumiram frutos de H. glandulosa durante o período de observação também foram 

classificadas como engolidoras e, portanto, potenciais dispersores das sementes (BORGES; 

MELO, 2012; GUERRA et al., 2017). Borges e Melo (2012) discutem que das 47 visitas de 

sete espécies de aves em uma área de floresta tropical, 41 foram realizadas por Thraupidea, das 

quais, 28 foram de Tangara cayana Linnaeus, demonstrando a importância desta espécie nos 

serviço de dispersão de sementes.  

H. glandulosa exibiu picos de floração e frutificação sazonais com diferenças na 

intensidade dos eventos entre os sítios, sendo mais intensos na margem do rio/solo litólico,  

mostrando-se assim sensível ao contraste de tipo de solo/disponibilidade de água para as plantas 

especialmente para a quebra de dormência das gemas de flores na estação seca, com menor 

umidade do ar e início da elevação do fotoperíodo. Os padrões reprodutivos não variaram 

consideravelmente entre os anos em cada sítio e a manutenção de recursos parece favorecer as 

interações com predadores de sementes em pré-dispersão e dispersores de sementes da espécie.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fenologia de Hirtella glandulosa vem sendo estudada desde 1993 com o 

desenvolvimento das teses de Funch (1997) na floresta ciliar do rio Lençóis e Couto-Santos 

(2014) na floresta de planalto, ambas em nível de comunidade. Com foco na fenologia 

vegetativa e reprodutiva de H. glandulosa na floresta ciliar do rio Lençóis eu desenvolvi meu 

treinamento de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, Bacharelado em Ciências 

Biológicas/UEFS (2013-2016), sob orientação de Profª Lia Miranda. A continuidade do estudo 

se deve a importância da espécie nos sítios de floresta na Chapada Diamantina e considerando 

sua ampla distribuição em florestas desde Amazônia ao sudeste do Brasil. Este estudo 

contribuiu para ampliar a compreensão da história natural de H. glandulosa por meio do 

acompanhamento sequencial dos seus eventos fenológicos reprodutivos e foliares, da avaliação 

de caracteres morfofuncionais em sítios contrastantes em características de solo e 

disponibilidade hídrica, e da realização de observações focais de frugívoros/potenciais 

dispersores e de predação de sementes em pré-dispersão que contribuíram para compreender a 

respeito da influência de múltiplos fatores abióticos, bióticos e endógenos na fenologia da 

espécie estudada.  

Este estudo mostrou que a manutenção da troca foliar contínua de H. glandulosa nos 

dois sítios estudados, se deve a custas de ajuste nos atributos morfofuncionais que variaram 

entre os sítios e entre as estações, visto claramente através da PCA que incluiu parâmetros 

ambientais de solo, VPDL e PARex.  

Por meio das séries temporais verificamos que o comportamento fenológico da espécie 

frente às flutuações de chuva ao longo de três anos de observação em cada sítio manteve o 

padrão sazonal nos eventos reprodutivos. A manutenção do padrão em H. glandulosa parece 

consolidar a interação com frugívoros potenciais dispersores e com predadores de sementes em 

pré-dispersão, que ainda precisam ser mais investigados futuramente.  


