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Resumo
A história de vida das espécies de plantas e suas interações com as características do substrato
são determinantes para variações químicas e outras características foliares, especialmente aquelas
relacionados aos produtos do metabolismo secundário. Lychnophora ericoides, conhecida
popularmente como "arnica", é uma planta medicinal endêmica dos campos rupestres no Brasil. O
potencial bioterápico desta espécie está relacionado com as populações que contêm perfume em suas
folhas, segundo a sabedoria popular. Assim, em virtude das propriedades fitoquímicas atribuída às
suas folhas, a coleta indiscriminada está colocando suas populações à beira da extinção. Populações de
L. ericoides aromáticas e não aromáticas ocorrentes na Serra do Ouro Branco-MG foram investigadas
neste trabalho. O objetivo foi avaliar a influência das características abióticas e de elementos químicos
presentes no substrato de cada área, na composição química das plantas, bem como nas demandas
evolutivas do crescimento individual e predadores naturais. Assim, dentro da área de ocorrência de
cada população, folhas e solo de N indivíduos foram coletados aleatoriamente. Estas amostras foram
tratadas com digestão multiácida e analisadas por ICP-OES para medir as concentrações de elementos
químicos (total e na fração não silicática). Foi mensurado o tamanho das partículas do solo, pH,
umidade, condutividade hidráulica, concentração de matéria orgânica e N e P disponível. Também foi
medido o crescimento das plantas e a arquitetura. Das folhas também foram medidas a percentagem de
danos causados por herbivoria e a concentração total de N e P. Além disso, foram extraídos os óleos
essenciais e identificada a sua composição através de análise cromatográfica. Analisou-se se as duas
áreas se separam em termos de elementos químicos usando a análise de componentes principais
(PCA), a fim de avaliar se essas espécies estão crescendo em substratos com formações químicas
diferentes. De fato, a população aromática cresce em um substrato com maior capacidade de retenção
de água, maior concentração de macro e micronutrientes, matéria orgânica e N, se comparado com a
população não aromática. Provavelmente como consequência dessa maior concentração de nutrientes
no substrato, estas plantas investiram mais em compostos químicos que funcionam como uma defesa
eficaz contra os insetos herbívoros. Com efeito, as taxas de herbivoria na folha foram menores na
população aromática do que na população não aromática. A aromática apresentou maior quantidade de
óleo essencial, bem como foram observadas diferenças na composição dos óleos de uma população
para outra. O polimorfismo de óleo essencial extraído das duas populações sugere a existência de
ecótipos de L. ericoides. As adaptações genéticas à diversidade de substratos em que as populações
desta espécie estão crescendo podem explicar este polimorfismo, o que resultaria em uma diferença
qualitativa no perfil fitoquímico da planta, e assim, em seus aromas e bioatividade. Estes resultados
são de grande interesse para a gestão e conservação de espécies frente a um crescente impacto
antrópico sobre espécies medicinais de habitats montano.

XIX

XX

Abstract
Plant species life history and its interactions with substrate traits are determinant of variations in
plant chemicals and other foliar traits, especially those related to products of secondary metabolism.
Lychnophora ericoides, popularly known as "arnica", is a medicinal plant endemic to the rupestrian
fields in Brazil. The biotherapic potential is related to populations that contain scent in its leaves,
according to popular wisdom. Thus, because of the phytochemical properties attributed to its leaves,
the indiscriminate collection is putting their populations on the verge of extinction. Populations of
arnica with and without scent in the Serra do Ouro Branco-MG were investigated in this work. The
objective was to evaluate the influence of abiotic traits and of chemical elements present in the
substrate of each area, in the chemical composition of plants, as well as its trade-offs evolving the
individual growth and natural enemies. Thus, within the area of occurrence of each population, soil
and leaves of N individuals were ramdonly taken. These samples were treated with acid digestion and
analysed by ICP-OES to measure chemical elements concentrations (total and the proportion not
storage in the silicates). It measured soil particle size, pH, moisture, hydraulic conductivity,
concentration of organic matter and N and P available. It was measured the plant growth and
architecture. From the leaves were also measured the percentage of damage caused by herbivory and
total concentration of N and P. In addition, the essential oils and their composition were identified by
chromatographic analysis. We analyzed whether the two areas would segregate in terms of chemical
elemtes using a principal component analysis (PCA), in order to evaluate if these species are growing
on substrates with present different chemical backgrounds. The population with scent was established
on a substrate with higher capacity for water retention, higher concentration of organic matter and N if
compared with the non scent population. Probably as a consequence, these plants invested more in
chemical compounds which function as effective defense against herbivorous insects. Indeed, the rates
of leaf herbivory were lower in the scent population than in the non scent. The population with scent
had the highest amounts of essential oil, as well as we observed differences in the composition of oils
from one population to another. The polymorphism of essential oil extracted from the two populations
suggests the existance of ecotypes for L. ericoides. The Genetic adaptation to diversity of substrates in
which the populations of this species are growing may explain this polymorphism, which would result
in a qualitative difference in mean plant phytochemical profiles, thus in their scents, and bioactivity.
this results are of great interest for the species management and conservation in front of a growing
impact of humans haversting on medicinal montane plants.

XXI

XXII

Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 234, 198p.

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
1.1 – INTRODUÇÃO
A diversidade de plantas de uso medicinal em campos de altitude de Minas Gerais, em
especial nos maciços da serra do Espinhaço e em todas as formações montanhosas do
quadrilátero ferrífero, é tradicionalmente conhecida. Antigas comunidades agrícolas se
apossaram do conhecimento tradicional de populações indígenas e quilombos e ampliaram o
uso de diversas espécies de plantas como remédios. Fato amplamente conhecido localmente,
este é, porém, um fenômeno basicamente não estudado do ponto de vista ecológico ou
evolutivo. Por outro lado, a relação entre o investimento das plantas em defesas químicas e a
falta de recursos nutricionais do solo é bem conhecida (Coley et al. 1985, Hermes & Mattson
1992). Estes compostos químicos produzidos pelas plantas para sua defesa normalmente são
os compostos bioativos utilizados pelo homem como remédios. Os campos altitudinais de
Minas Gerais, provenientes de soerguimento de solos do Pré-Cambriano e lixiviados desde o
Cretáceo, quando surge a vegetação do cerrado (Freitas 1951, King 1956), são compostos de
espécies adaptadas a solos pobres em nutrientes, e altamente esclerófilas (Ribeiro et al. 1994,
Ribeiro & Fernandes 2000). Além disto, há uma relação também pouco estudada entre a
evolução de defesas fitoquímicas, bioacumulação de metais pesados e inibição de herbivoria
(Corrêa 2006).
Lychnophora ericoides Mart. (Asteraceae), popularmente conhecida como arnica, é uma
espécie de uso fitoterápico amplamente difundido no Brasil. E à exceção dos estudos
anatômicos (Luque 1995; Luque et al. 1997) e fitoquímicos (Borela et al. 1998; Takeara et al.
2003; Chicaro et al. 2004), pouco se sabe sobre o gênero, em especial quanto aos fatores
limitantes da distribuição do mesmo, ou causadores de sua diversificação local.
Particularmente, dados sobre as adaptações da espécie aos diferentes tipos de substrato/solo
são inexistentes.
Esta espécie é tradicionalmente conhecida por apresentar populações de aroma forte, com
qualidade medicinal, e outras sem aroma (Curado et al. 2006), com menor efeito terapêutico
segundo as crenças locais. Populações de L. ericoides, aromáticas e não aromáticas ocorrentes
na Serra do Ouro Branco foram estudadas por Barbosa (2006) e não apresentaram diferenças
anatômicas ou morfológicas que justificassem esta crença da população local. Porém,
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avaliações fenológicas mostraram que as populações estudadas são diferenciadas não somente
em relação à presença de aroma, mas também quanto ao período de floração e
susceptibilidade a insetos herbívoros (Barbosa 2006). Esta diferença fenológica sazonal entre
as populações pode estar relacionada a fatores adaptativos da espécie e também a fatores
edáficos (Curado et al. 2006).
A composição e a estrutura das populações serão diferentes em função das variações de
seus substratos, existindo correlações significativas entre as variáveis topográficas e edáficas
e a distribuição de espécies (Santo et al. 2002). Por outro lado, a influência da evolução do
relevo sobre a biota, do ponto de vista geomorfológico e de pedogênese é um assunto muito
pouco explorado, tanto quanto as formações do solo quanto a sua origem e predictabilidade.
Com relação às populações de arnica escolhidas para o presente estudo, sabe-se que estão
inseridas sobre substratos e morfologias distintas, sendo que as não aromáticas estão
localizadas em planaltos onde o solo é freqüentemente alagado enquanto a população
aromática está inserida nas encostas de vales onde o solo é bem drenado.
Estas semelhanças e diferenças entre as populações possibilitarão uma comparação das
influências abióticas e bióticas na distribuição da espécie no ecossistema e nas suas interações
ecológicas. Apesar da importância econômica de L. ericoides (arnica) na produção de
produtos fitoterápicos, e da exploração e comercialização dos produtos da arnica serem
atividades produtoras de renda, ainda não há um manejo consolidado para a espécie, tanto
para as áreas onde a sua ocorrência é natural como para plantios.
Este estudo tem o intuito de demonstrar a importância desta espécie para a história
evolutiva da região, e contribuir para seu uso sustentável e para a conservação do seu habitat
natural. A partir disto, este trabalho pretende contribuir para futuras medidas de gestão e
conservação desta espécie e também trazer subsídios para pesquisas futuras de bioprospecção,
uma vez que são raros os estudos publicados sobre a influência dos fatores abióticos
condicionantes da distribuição de espécies de plantas em ecossistemas montanos, e
praticamente não existem estudos relacionando estes fatores com a produção de compostos
bioativos e a influência de todas estas variáveis na comunidade de insetos herbívoros
.
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1.2 - OBJETIVOS E HIPÓTESES
É objetivo deste projeto determinar a influência dos fatores abióticos (geomorfologia,
petrografia, geoquímica, características físicas e químicas do substrato) nas estruturas
alométricas e nas interações com insetos herbívoros das populações de L. ericoides na Serra
do Ouro Branco. Para atingir tal objetivo, neste trabalho testaram-se as seguintes hipóteses:
1. As características edáficas aqui investigadas afetam a distribuição dos indivíduos no
habitat e as suas estruturas alométricas.
2. Fatores abióticos como granulometria, pH, permeabilidade, umidade, concentração de
matéria orgânica e dos elementos químicos presentes no solo de cada área influenciam
a composição química das plantas, bem como a sua produtividade ou demandas
evolutivas conflitivas nas diferentes populações, em especial relacionadas com a
capacidade de defesa contra herbivoria.
As predições que baseiam estas hipóteses são:
1. Nos complexos rupestres, um relevo mais acidentado e com rochas mais fraturadas
disponibilizam um número maior de locais de fixação para as plantas melhorando
assim o sucesso reprodutivo (devido a competição por espaço) e influenciando a
distribuição dos indivíduos no habitat.
2. Um relevo mais acidentado em relação a áreas mais planas também possibilita um
processo diferente de gênese do solo, o qual afeta diretamente as características finais
do substrato, como um maior acúmulo de matéria orgânica e maior disponibilidade de
nutrientes e água. Assim, um solo melhor estruturado do ponto de vista físico e
químico influencia o metabolismo secundário e síntese de compostos aromáticos.
Portanto, espera-se que os solos afetem diretamente o crescimento e a capacidade de
defesa contra doenças e predadores, especialmente contra os insetos herbívoros.
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CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Diversos fatores abióticos podem atuar como agentes de seleção de caracteres adaptativos
ao longo do tempo evolutivo, e estes agem sobre espécies e comunidades ecológicas.
Caracteres abióticos e interações entre espécies são determinantes de variações químicas em
espécies de plantas, principalmente com relação à produção de compostos secundários, sejam
toxinas (alcalóides) ou compostos dose-dependentes (polifenóis) (Scheffer et al. 1999). As
condições ambientais influenciam fortemente no produto químico, na composição dos óleos
essenciais de diversas espécies de plantas (Haider et al. 2004), além de influenciar a
expressão de genes controladores da produção de compostos bioativos como os terpenos
(Hannover 1992).
O tempo geológico, as feições geomorfológicas, a natureza do substrato (estrutura, textura
e composição química) e a disponibilidade de água estão entre os fatores abióticos que mais
condicionam a distribuição de espécies e a estrutura da vegetação de uma determinada área. O
substrato geológico é um dos componentes abióticos com maior capacidade de influenciar
padrões de distribuição de plantas, riqueza de espécies locais e de interferir nas dinâmicas das
populações ecológicas. Este é o fator mais antigo e o de maior expressão física, chave para as
dinâmicas de fluxo de matéria e energia e nos processos de ocupação e manutenção de
populações no espaço (Huggett 1995). O efeito das características geomorfológicas,
pedológicas e geoquímicas nas dinâmicas populacionais de espécies de plantas, embora
fundamental para o desenho de comunidades ecológicas e ecossistemas, têm sido largamente
negligenciados em trabalhos de ecologia.
A ecologia, originariamente cunhada por Haeckel (1869) como o estudo das adaptações
das espécies ao meio ambiente, direcionou-se no Século XX ao entendimento das relações
interativas entre as espécies. Embora, em comparação com as geociências, a ecologia seja
uma ciência nova, ela tem buscado uma face interdisciplinar com outros ramos do
conhecimento. Por outro lado, diferenças de paradigmas, métodos, escalas e aproximação do
objeto de estudo entre as diversas ciências tornam a tarefa de reunificação difícil. Ainda
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assim, com base em parâmetros abióticos devidamente dimensionados, é possível utilizar
ferramental ecológico para gerar análises integradas de grande poder explicativo e de grande
alcance na compreensão do efeito das características ambientais em organismos vivos. Neste
contexto, o estudo do papel das variáveis abióticas como a geomorfologia, geoquímica,
pedologia e a disponibilidade de água, na delimitação de habitat ou na conformação de
parâmetros dos nichos ecológicos de uma dada espécie é um dos objetos de pesquisa
interdisciplinar da maior importância.
Na formulação de teorias relacionadas com Ecologia de Populações e Ecologia Tropical,
freqüentemente depara-se com a falta de dados sobre amplitude de distribuição geográfica,
endemismo, e evolução de história de vida de espécies de plantas, muitas vezes por
carecermos de um maior nível de intercâmbio investigativo (Cox & Moore 1973). Assim, o
estudo sobre processos ecológicos relacionados às espécies endêmicas de habitats vulneráveis,
como habitats montanos, pode auxiliar no entendimento do papel da geologia sobre estes
processos de escala temporal recente. Contudo, o número de trabalhos ecológicos com uma
base interdisciplinar ainda é muito pequeno, especialmente, os que tentam determinar a
influência do substrato, do relevo ou da evolução geológica na composição de espécies ou na
estrutura de populações (Wostl 1995).

2.2- ALGUMAS INTERAÇÕES ENTRE ECOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Nos últimos tempos têm surgido vários trabalhos que realçam a importância da natureza
de estudos intradisciplinares (Phillips 1995, Stretch & Viles 2002, Etienne 2002, Spenser &
Viles 2002, Stallins 2006), os quais enfatizam a ligação entre os sistemas ecológicos e
geológicos, bem como os processos que os envolvem. Um dos primeiros trabalhos a apontar
que comunidades de plantas se alteram com a mudança do substrato foi o de Cowles em 1899,
e desde então, alguns estudos da ecologia moderna têm firmado suas raízes nas relações dos
processos geomórficos com o meio biótico. Organismos e suas interações podem ser
moldados por processos geomórficos e pela paisagem na qual estão inseridos, existindo
correlações significativas entre as variáveis topográficas e edáficas e a distribuição da
diversidade de espécies (Santo et al. 2002, Stallins 2006). Por exemplo, em vales assimétricos
de formas inclinadas a distribuição das comunidades e populações de plantas muda em
resposta à estrutura e à composição do solo que fornece água, nutrientes e fixação para as
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plantas, devido ao estabelecimento e manutenção do microclima estar fortemente relacionado
ao potencial de erosão das rochas e à umidade do solo (Monger & Bestelmeyer 2006).
Assim como os organismos e suas interações podem ser moldados pelo meio físico, este,
por sua vez, também pode ser modificado e determinado pela biota, ou seja, a dinâmica pode
acontecer em ambos os sentidos, onde a geomorfologia de um local pode se alterar em
resposta às mudanças na vegetação (uso e ocupação do solo), e/ou a geomorfologia pode
condicionar o tipo de vegetação que pode se desenvolver em um determinado local (Phillips
1995).
Deste modo, surge uma área do conhecimento que pesquisa e documenta as relações entre
o mundo biótico e abiótico, especialmente como este último molda a distribuição das espécies
e como as comunidades vegetais e animais influenciam a evolução do relevo, solo e
paisagem. Esta área de pesquisa é denominada de geobiologia, termo utilizado pela primeira
vez por Koch (1957), que foca e explora a interface e as complexas interações entre a biosfera
e a geosfera (Nealson & Giorse 2001).
De modo geral, uma recente convergência de conceitos ecológicos e geomorfológicos
acopla os organismos vivos aos processos na superfície terrestre e estes conceitos refletem
uma mudança de uma geomorfologia estritamente abiótica para uma perspectiva
biogeomorfológica onde os processos de superfície não podem ser totalmente entendidos sem
se considerar as influências biológicas (Corenblit et al. 2008, Costa et al. 2008).

2.3- RELAÇÕES PLANTA – SUBSTRATO
2.3.1

- Elementos Essenciais e Não Essenciais.

As plantas devem obter do ambiente os recursos dos quais necessitam para realizar as
mais complexas reações bioquímicas necessárias à manutenção de suas células e ao seu
crescimento. Além da luz e água, as plantas possuem necessidades mínimas de determinados
elementos que são considerados essenciais para seu desenvolvimento (Raven et al. 1996).
Existem três critérios pelos quais um elemento é considerado essencial (Marschner 1996):
1- Quando a supressão do elemento causa crescimento anormal da planta, insuficiência para
completar seu ciclo de vida, causa senescência ou morte prematura; 2- Quando sua função é
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específica e nenhum outro elemento pode substituí-lo; 3- Quando o elemento deve estar
diretamente envolvido no metabolismo da planta, como constituinte de um composto
essencial, ou ser necessário para a ação de um sistema enzimático.
De forma geral, alguns elementos são requeridos pelas plantas em maiores
quantidades, os chamados macronutrientes essenciais, e outros em menores quantidades, os
chamados micronutrientes essenciais (Larcher 2000, Marschner 1996). Os macronutrientes
são requeridos pelas plantas em altas concentrações, por serem constituintes de compostos
orgânicos, como aminoácidos e ácidos nucléicos e também atuam como solutos osmóticos.
Estes constituem individualmente de 0,1 a 1% do peso seco da planta, valores que podem
variar dependendo da espécie, da idade da planta e da disponibilidade do elemento no
substrato (Marschner 1996). Com exceção do nitrogênio (N), carbono (C), hidrogênio (H) e
oxigênio (O), os demais macronutrientes essenciais, fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca),
magnésio (Mg) e enxofre (S) são também os maiores componentes de rochas e minerais
(Siegel 2002). Por outro lado, os microelementos são constituintes de enzimas e são
requeridos pelas plantas somente em pequenas quantidades, na faixa de 0,1 a 100 ppm. São
estes, metais como boro (B), cobalto (Co), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio
(Mo), níquel (Ni) e zinco (Zn) (Marschner 1996, Larcher 2000, Siegel 2002). Os elementos
essenciais também podem ser redistribuídos dentro da própria planta, e assim eles podem ser
classificados como: 1-Móveis, quando os elementos são levados de partes senescentes para as
partes em formação da planta. São eles o N, P, K, Mg, Cl e Mo; 2- pouco móveis, como S,
Cu; 3-Muito pouco móveis, Ca e B (Marschner 1996).
Excluindo os nutrientes essenciais, existem alguns metais que são importantes para a
fisiologia de muitas espécies vegetais e muitos deles fazem parte de uma classe denominada
“Metais pesados”. Do ponto de vista químico, o termo Metal Pesado é atribuído aos
elementos traço com massa atômica superior a 20 e densidade maior que 6g/cm3 (Alloway
1993, Baird 2002). Estes, quando presentes em altas concentrações, geralmente são
associados a problemas de contaminação ambiental por interferência antrópica. Na biologia o
termo “pesados” é atribuído aos metais ou metalóides que podem ser tóxicos tanto para
plantas quanto para animais mesmo em concentrações mínimas (Rascio & Navari-Izzo 2010).
Os metais pesados Al, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Sr, Ti, V e Y, são considerados potencialmente
fitotóxicos e também são chamados de elementos não essenciais, pois ao contrário dos
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essenciais, não se conhece nenhuma função biológica das quais eles participem que auxiliem
a maioria das plantas a completarem seu ciclo de vida (Marschner 1996, Taiz & Zeiger 2004,
Manahan 2005). Os efeitos nocivos dos metais pesados podem afetar as plantas de três
maneiras diferentes: 1- através da toxidade direta que leva à desnutrição e clorose; 2- através
do antagonismo com outros nutrientes, muitas vezes levando a sintomas de deficiência por
ferro (Fe); 3- através da inibição do crescimento da raiz e penetração no solo (Crawley 1997).
Embora não essenciais estes elementos são importantes não só devido à sua fitotoxicidade
e aos danos que esta intoxicação pode causar ao metabolismo das plantas, mas também pela a
história de vida de muitas espécies. Mesmo sem a ação antropogênica, espécies vegetais
foram expostas aos metais pesados ao longo da evolução, quando estas plantas cresceram
sobre solos derivados de rochas ricas em metais como, por exemplo, os solos serpentinos ou
os solos fortemente ácidos e ricos em Alumínio (Harbone 1992, Larcher 2000).
Para sobreviver em solos naturalmente contaminados por metais pesados, muitas espécies
vegetais desenvolveram mecanismos eficientes de defesa que controlam a captação,
acumulação e translocação desses metais nocivos. As respostas fisiológicas das plantas aos
contaminantes podem ser descritas através de três estratégias básicas: Hiperacumuladoras,
excluidoras e indicadoras. As hiperacumuladoras apresentam uma alta concentração do metal
em seus tecidos em relação às concentrações externas (solo). As excluidoras tendem a manter
uma taxa baixa e constante nas folhas, independente das mudanças de concentração externa.
As indicadoras apresentam um tipo de resposta intermediária, o nível de metal nos tecidos
reflete os níveis presentes no solo (Jansen et al. 2002).
Dentre os elementos não essenciais, o Al é o elemento mais abundante na crosta terrestre.
Com raras exceções, ele tende a não ser absorvido pelas plantas devido à sua toxidade.
Entretanto, em solos ácidos a sua forma fitotóxica pode ser solubilizada a níveis que inibem o
crescimento da raiz, provoca o desenvolvimento de troncos e raízes frágeis, diminui a
translocação de água e nutrientes como o fósforo, cálcio, magnésio e molibidênio das raízes
para a parte aérea (Prassad 2001). Mas a coevolução com estes metais também pode conferir
às plantas algumas vantagens competitivas como, por exemplo, em resposta ao alumínio há o
aumento da lignificação das folhas que leva à esclerofilia. Na verdade este é o mesmo
processo metabólico com o qual as plantas adaptadas à solos oligotróficos lidam com a falta
de fosfato (que compete com Al na mesma enzima radicular de absorção – Goodland & Ferri
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(1979), e assim a resposta evolutiva da planta ao solo adverso acaba resultando em barreira
física contra herbívoros (Haridasan 2008). Recentemente, um grupo de pesquisa da UFOP
vem investigando o efeito da bioacumulação do metal pesado na inibição da herbivoria em
plantas de habitas montanos da região de Ouro Preto (Corrêa 2006; Ribeiro et al. dados não
publicados).
2.3.2

– O Substrato e a Disponibilidade de Nutrientes para Plantas

O solo é a fonte primária de nutrientes para as plantas e fornece não só um suporte físico
para o seu desenvolvimento como também os nutrientes inorgânicos necessários ao seu
metabolismo (Raven et al. 1996). Para serem absorvidos pelas plantas, estes nutrientes
precisam estar disponíveis na solução do solo, mas apenas 2% do material nutritivo está
dissolvido nesta solução. Os demais 98% estão no solo na forma de serapilheira, húmus,
ligados ao material inorgânico de difícil solubilização ou ainda incorporados aos minerais
(Larcher 2000).
O solo que classificamos é formado por uma coleção de corpos naturais constituídos por
partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais e dinâmicas (Embrapa 2006). Este é
formado como resultado final do intemperismo das rochas (Siegel 2002) combinado com o
material mineral e orgânico que ocupa a maior parte do manto superficial das extensões
continentais do planeta. Contém matéria viva e pode ser vegetado na natureza e
eventualmente ter sido modificado por interferência antrópica (Embrapa 2006). Assim, os
solos são materiais complexos que refletem a variabilidade do material da rocha mãe e dos
resíduos orgânicos de onde se formaram (McBride 1995).
Dentre outros fatores, a biota pode acelerar a gênese dos solos. Em solos naturais a cadeia
trófica iniciada pelas plantas, microfauna e micróbios é a maior fonte de prótons que são os
principais responsáveis pelo intemperismo mineral (Corti et al. 2005). O solo desenvolvido
durante o intemperismo é uma massa de matéria diferenciada em camadas distintas chamadas
horizontes que podem se diferenciar do material original como resultado de adições, perdas,
translocações e transformações de energia e matéria que ocorrem ao longo do tempo e sob
fatores como clima, organismos e relevo (Siegel 2002)
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O fluxo de água também é vital para a gênese dos solos, uma vez que, percolando através
deste, a água dissolve minerais, transporta íons, colóides, matéria orgânica e metais (Schaetzl
& Anderson 2005). Assim a, fase aquosa ou solução do solo é essencialmente uma solução
eletrolítica que contém substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas, além de gases
atmosféricos, resultantes das atividades de plantas e microrganismos. Na interface entre as
fases líquidas e sólidas do solo é onde ocorre mais intensamente a reatividade dos elementos
(Schulin et al. 1995, Adriano 2001).
As condições, dos elementos químicos no solo (ligados aos minerais e às partículas nos
diferentes perfis através de íons trocáveis, adsorvidos, precipitados ou complexados), são
reguladas por fatores físicos, químicos e biológicos (Shaw 1990, Ernst 1996, Qian et al. 1996,
Kabata-Pendias & Pendias 2001, Siegel 2002, Vega et al. 2004, Schulin et al. 1995, Salonen
& Korkka-Niemi 2007).
Duas das principais propriedades envolvidas na dinâmica dos elementos na solução do
solo são o pH e o potencial redox (Eh), os quais influenciam sua fertilidade e a
disponibilidade de elementos para as plantas (Boyer 1985, Schulin et al. 1995, Greger 1999,
Siegel 2002, Vega et al. 2004). Para a química de solos, o pH tem importância especial por
controlar uma série de variáveis como a troca catiônica, dissolução e precipitação, adsorção e
reações de complexação (Mcbride 1994). Os principais sítios de troca iônica, adsorção,
precipitação ou complexação são as superfícies dos argilominerais, óxidos/hidróxidos de Fe,
Al e Mn e matéria orgânica. As argilas e substâncias húmicas possuem muito mais cargas
negativas do que positivas, assim, atraem e adsorvem principalmente cátions (Larcher 2000).
Em geral, com o aumento do pH (solos alcalinos), a CTC do solo é elevada devido ao
aumento de cargas superficiais dependentes de pH. Neste solo os elementos P, Fe, Mn, Zn são
complexados em compostos relativamente insolúveis e estão em baixa disponibilidade para as
plantas. Já em solos com pH baixo, solos muito ácidos, encontramos altas concentrações de
íons de Al, Fe e Mn, enquanto a disponibilidade de Ca2+, K+, PO3- e MoO2- é reduzida
(Marschner 1996, Larcher 2000).
2.3.3

- Influencia da Rizosfera na Disponibilidade de Nutrientes

A relação entre plantas, microorganismos e solo, influencia a disponibilidade de
elementos químicos através de processos biogeoquímicos que ocorrem principalmente nas
proximidades das raízes, em uma região chamada de rizosfera (Corti et al. 2005, Luster et al.
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2009). A rizosfera é reconhecida como um microambiente único, que possui propriedades e
intensidade de processos do solo diferentes das que ocorrem no solo matriz. Genuinamente, as
características químicas, físicas, biológicas peculiares da rizosfera advêm da sua proximidade
às raízes e aos locais de absorção de nutrientes pelas plantas (McBride 1994, Fitter 1997,
Corti et al. 2005).
As grandes diferenças da rizosfera em comparação ao solo matriz incluem a acidificação,
enriquecimento de matéria orgânica, maior intemperização de minerais e uma intensa
atividade microbiana que é favorecida pelas quantidades consideráveis de compostos
orgânicos liberados dentro da rizosfera (Pinton et al. 2001, Legrand et al. 2005). É
interessante ressaltar que o pH e a concentração de matéria orgânica são as variáveis que mais
influenciam disponibilização de metais (McBride 1994)
A rizosfera é extremamente útil para a planta, pois através dela a planta ajusta sua
morfologia, fisiologia e etapas do desenvolvimento às condições edafo-climáticas. A rizosfera
possui estratégias que diminuem a disponibilidade de elementos tóxicos, especialmente os
metais pesados, ou aumentam a disponibilidade de elementos deficientes (Mc Bride 1994).
Assim, as plantas adquirem os nutrientes minerais essenciais que podem estar presentes no
solo em baixíssima concentração e se defendem de metais tóxicos ao seu metabolismo através
de um sistema radicular especializado (Larcher 2000).
As raízes conseguem absorver as nutrientes provenientes do solo de duas maneiras: 1Absorção direta dos nutrientes disponíveis na solução do solo, mesmo em concentrações
muito baixas. 2- Através da absorção por meio da troca dos nutrientes iônicos pelas raízes.
Através da exudação de ácidos orgânicos, liberação de H+ e HCO3-, como produtos da
dissociação do ácido carbônico proveniente do CO2, da atividade respiratória a raiz consegue
realizar as trocas iônicas na superfície das argilas das partículas humícas, conseguindo assim
captar os nutrientes dos quais a planta necessita. A excreção de H+ e HCO3-, que depende da
atividade fotossintética, é altamente dependente das condições do ambiente como
temperatura, suprimento de oxigênio e de carboidratos na raiz (Larcher 2000).
Os ácidos orgânicos de baixo peso molecular liberados pela raiz podem modificar a
mobilidade, solubilidade e disponibilidade dos elementos para as plantas, devido a alteração
do pH da rizosfera. Eles também são capazes de formar complexos estáveis com cátions,
chamados de quelatos que facilitam a mobilização de nutrientes que estão quimicamente
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ligados (McBride 1994, Schulin et al. 1995, Larcher 2000). A formação de quelatos facilita a
absorção dos elementos pelas raízes das plantas, pois os elementos complexados ficam
“protegidos” de novas ligações e, desta forma, a solubilidade e disponibilidade desses
aumentam (Shaw 1990, Schulin et al. 1995, Larcher 2000).

2.4- HERBIVORIA E DEFESA DE PLANTAS
A herbivoria é o processo de se alimentar de qualquer parte de uma planta, incluindo
folhas, caules, raízes, frutos ou sementes. As interações entre plantas e herbívoros envolvem
mais da metade de todas as espécies terrestres (Feeny 1976). Deste modo, a herbivoria
desempenha um importante papel na estruturação de comunidades ecológicas, por influenciar
no resultado de competições interespecíficas entre plantas, no crescimento, na arquitetura, na
fecundidade das plantas, na distribuição geográfica das espécies e, portanto, nos processos de
sucessões ecológicas (Strong et al. 1984).
As interações inseto-planta contribuem para a seleção de diferentes estratégias de vida das
espécies vegetais. Assim, as características do habitat bem como a previsibilidade dos
recursos e o tempo de evolução entre herbívoros e plantas são determinantes do impacto
causado pela herbivoria no crescimento e reprodução de populações inteiras (Coley et al.
1985, Taylor et al. 1990).
Para lidar com a pressão de herbivoria as plantas desenvolveram, ao longo de sua história
evolutiva, diferentes estratégias de defesa que podem ser mecânicas e químicas (Feeny 1976;
Rhoades & Cates 1976). As defesas mecânicas, geralmente, funcionam como barreiras
efetivas contra herbívoros especialistas. Dentre elas, podemos destacar a presença de tricomas
na epiderme das folhas, a dureza dos tecidos (cutícula e paredes epidérmicas espessas), a
presença de cristais nos tecidos foliares e exudação de látex, resinas, ceras, mucilagens, dentre
outros (Woodman & Fernandes 1991, Ribeiro et al. 1994, Taiz & Zeiger 2004).
Os metabólitos secundários são assim denominados por não apresentarem uma ação direta
e conhecida como a de metabólitos primários que tem ação efetiva na fotossíntese, respiração,
transporte de solutos, translocação, assimilação de nutrientes, diferenciação ou síntese de
carboidratos, proteínas e lipídios. Outra diferença destes produtos secundários do
metabolismo de plantas para os metabólitos primários como os aminoácidos, proteínas e
lipídios, é a sua distribuição restrita ao reino vegetal (Taiz & Zeiger 2004).
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Acredita-se que a maior parte das funções dos metabólitos secundários esteja relacionada
à defesa de plantas (Harbone 1992). Mas, estudos ecológicos evolutivos (Fraenkel 1959,
Hartley & Jones 1997, Ribeiro & Fernandes 2000) sugerem que muitas destas substâncias têm
funções ecológicas importantes para as plantas, como atração de polinizadores e dispersores
de sementes, alelopatia (inibição do crescimento de plantas vizinhas), absorção dos raios
ultravioleta (UV), proteção térmica, defesa contra microorganismos patogênicos, dentre
outros (Hartley & Jones 1997, Taiz & Zeiger 2004). Alguns dos produtos do metabolismo
secundário das plantas são os terpenos, compostos fenólicos (ligninas, taninos, flavonóides e
outros) e substâncias nitrogenadas (alcalódides, glicosídeos, cianogênicos e outros). Estes
produtos podem ser excretados através da folha ou por exudação das raízes (Harbone 1992).
As defesas químicas tóxicas são freqüentemente eficazes contra herbívoros generalistas
(Feeny 1976, Herms & Mattson 1992). Existem dezenas de centenas destes componentes
químicos e muitos são conhecidos por possuir um efeito deletério sobre os insetos. Estes
podem ser tóxicos, ter ação repelente, inibidores do crescimento e podem reduzir a
fecundidade e a velocidade de desenvolvimento, ou ter uma combinação desses efeitos
severos, ocasionalmente agindo sinergicamente (Hartley & Jones 1997). O mecanismo de
defesa desenvolvido pelas espécies vegetais é o fator determinante de padrões de utilização
das plantas hospedeiras por herbívoros (Ehrlich & Raven 1964, Feeny 1976; Rhoades & Cates
1976). Mas, a necessidade e o tipo de defesa desenvolvida dependem desde a estratégia de
vida da planta até a disponibilidade de nutrientes no substrato (Ribeiro e Fernandes 2000).
Plantas “não aparentes”, imprevisíveis no tempo e no espaço (sensu Feeny 1976),
dificultariam a sobrevivência de herbívoros especialistas uma vez que estes necessitam de
tempo para se adaptar e superar, fisiológica e comportamentalmente, as barreiras produzidas
pela planta hospedeira. Estas plantas mantêm um baixo investimento em defesa, basicamente
a produção de substâncias de efeito tóxico como os alcalóides (Ribeiro e Fernandes 2000).
Embora eficiente, o investimento neste tipo de defesa pode reduzir os recursos que seriam
disponibilizados ao crescimento para manter a estrutura já existente, prejudicando assim o
desenvolvimento do indivíduo (Coley et al. 1985; Hermes e Mattson 1992). Desta forma, as
espécies que evoluíram para este tipo de história de vida são dependentes de habitats ricos em
recursos como luz, água e nutrientes (Coley et al. 1985). Assim, quando estas espécies
escapam no tempo e no espaço ainda precisam investir pesadamente nestas defesas para evitar
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os danos causados pelos insetos generalistas, ávidos pelos tecidos nutricionalmente ricos
destas espécies, quase sempre herbáceas (Feeny 1976). Por outro lado, espécies arbóreas
pioneiras tropicais também investem neste tipo de defesa, mas em associação à tolerância à
herbivoria, que lhes permite crescer rápido e compensar os danos acumulados (Coley 1983,
Coley et al. 1985).
Em outro cenário evolutivo, quase proibitivo ao investimento em compostos tóxicos
nitrogenados, ambientes distróficos e com grande disponibilidade de luz permitem, entretanto,
o investimento da planta em compostos secundários à base de carbono. Em especial, esta seria
uma rota metabólica alternativa, baseada em uma capacidade fotossintética maior do que a
oferta de nutrientes necessários para as rotas de produção de proteínas. Como à deficiência
principalmente de N e P, a produção de proteínas e aminoácidos é limitada, deixando
disponível o precursor fenilalanina e a atividade da enzima felalanina-amonia-liase, que são
realocadas para a produção de compostos fenólicos (Ribeiro e Fernandes 2000). Assim, estas
defesas são fatores que se confundem com a formação de estruturas esclerófilas nas plantas de
ambientes como o cerrado brasileiro. Mesmo que não tenham surgido evolutivamente como
defesa (Harbone 1992), claramente respondem no tempo atual como um novo componente de
história de vida em associação com a proteção de plantas perenes (Ribeiro et al. 1999; Ribeiro
& Fernandes 2000).
Alguns compostos fenólicos, como os fenilpropanóides e especilamente terpenos estão
intimamente envolvidos nas interações inseto-planta (Simões et al. 2003). Os terpenos,
incluindo algumas lactonas sesquiterpênicas, abrangem uma grande variedade de substâncias
de origem vegetal, estão presentes em um grande número de gêneros e espécies dentro da
família Asteraceae, incluindo o gênero Lychnophora e sua importância ecológica como
defensivos de plantas está bem estabelecida (Harborne 1992, Langenheim 1994, Wittstock &
Gershenzon 2002, Curado et al. 2006). De modo geral, foram observadas nos terpenos
atividades como inibidores ou retardadores de crescimento, danos na maturação, redução da
capacidade reprodutiva, supressores de apetite, podendo levar os insetos predadores à morte
por inanição ou toxicidade direta (Harborne 1992, Junior 2003)
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2.5- ÓLEOS ESSENCIAIS E ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DE Lychnophora
ericoides
Desde a antiguidade, o homem utiliza compostos extraídos de plantas como alternativa
para o tratamento de doenças e também como aromatizantes e flavorizantes em especiarias
culinárias. Essas misturas aromáticas complexas de substâncias voláteis ficaram conhecidas
como óleos essenciais (Gomes 2003, Henriques et al. 2009). Atualmente, o mercado
internacional de óleos essenciais movimenta cerca de 1,8 bilhões de dólares por ano, sendo
que a participação brasileira corresponde a apenas 0,1% deste valor. Neste mercado, óleos
essenciais são empregados principalmente nas indústrias farmacêuticas e alimentícias tanto
para uso humano quanto veterinário, e o Brasil, com a sua grande biodiversidade, mesmo que
ainda pouco explorada, se encontra em uma posição muito promissora e tende a aumentar a
sua participação futura neste mercado (Biasi & Deschamps 2009).
Os óleos essenciais são produtos do metabolismo secundário das plantas e são
constituídos por substâncias de baixo peso molecular, principalmente misturas de
fenilpropanóides e terpenóides, especificamente monoterpenos (C10) e sesquiterpenos (C15),
embora diterpenos (C20) também possam ser encontrados. Além destes, uma variedade de
hidrocarbonetos alifáticos (lineares, ramificados, saturados ou insaturados), ácidos, álcoois,
cetonas, aldeídos, ésteres acíclicos ou lactonas, compostos com nitrogênio e enxofre também
foram identificados em óleos voláteis (Biasi & Deschamps 2009, Henriques et al. 2009).
Assim, são os compostos que evoluíram em grande parte como alguma forma de defesa das
plantas contra herbívoros e fitopatologias.
O óleo essencial é produzido principalmente pelas folhas, durante o desenvolvimento da
planta em resposta, ou não, de algum tipo de estresse ambiental. Geralmente sua produção por
espécies vegetais tem baixo rendimento, normalmente inferior a 1%. Dependendo do
ambiente no qual o vegetal se desenvolve, variáveis abióticas como temperatura, umidade
relativa, duração total de exposição ao sol e o regime de ventos podem exercer influência
direta sobre o volume produzido e sobre a composição química dos óleos voláteis da planta
(Mole et al. 1988, Simões et al. 2003). Embora fatores externos sejam importantes, a
produção desses metabólitos secundários depende também da constituição genética da planta
(Yamamoto 2006)
.
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Estudos fitoquímicos do óleo essencial de Lychonophora resultaram na identificação de
mais de 7000 substâncias. Terpenóides, policetídeos e flavonóides são as classes de
substâncias que se destacam na composição química desse óleo (Zdero & Bohlmann 1990).
Dentre os terpenóides encontrados observou-se o predomínio de lactonas sesquiterpências e
com algumas destas apresentando atividade antiinflamatória (Curado et al. 2006).
Nos campos rupestres Lychnophora é um dos gêneros de maior destaque, caracterizado
pelo porte arbustivo e folhas rígidas (Souza & Lorenzi 2000). Dentre as espécies,
Lychnophora ericoides (Figura 2.1) é a mais popular do gênero. É uma planta medicinal,
endêmica dos campos rupestres da serra do espinhaço nos estados de Minas Gerais e Bahia e
também de habitas similares no estado de Goiás (Coile & Jones 1981). Conhecida
popularmente como “arnica da serra”, “falsa arnica” ou somente “arnica”, começou a ser
usada no século XVIII por imigrantes italianos, em substituição à variedade européia aqui
inexistente (Lopes 2001).

Figura 2.1 - Indivíduo adulto de Lychnophora ericoides (Arnica).

L. ericoides é amplamente usada na medicina popular em machucados, contusões,
hematomas, na forma de extrato alcoólico das folhas e pó das raízes (Borsato et al. 1999,
Cerqueira et al. 1987, Lopes 2001). Propriedades antiinflamatória, analgésica, antimicrobian
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e citotóxica estão entre as atividades mais investigadas na literatura (Keles et al. 2010).
Muitas das substâncias antiinflamatórias estão armazenadas nas raízes e folhas enquanto as
analgésicas se encontram nas raízes. Nenhum composto com interesse farmacológico foi
encontrado no caule (Lopes 2001). Dentre essas propriedades fitoquímicas de L. ericoides,
ação antiinflamatória tem sido exaustivamente estudada (Borsato et al. 1999) e foram
encontrados no extrato das folhas efeito satisfatório e estatisticamente similar ao da dipirona e
da morfina (Guzzo et al. 2007).
Devido à importância comercial da “arnica” na medicina popular, grande quantidade de
material é obtido por extrativismo indiscriminado e comercializado em barracas de raizeiros
locais, ou enviada a centros urbanos (Curado et al. 2006). Tal ação extrativista pode diminuir
a variabilidade genética intra-específica pela redução do número de indivíduos nas populações
ou pelo desaparecimento de populações inteiras, aumentando o risco de extinção da espécie
(Sheffer et al. 1999). Associado ao extrativismo predatório, a destruição excessiva de seu
habitat e a grande dificuldade de propagação da espécie, têm resultado em um grande declínio
de suas populações segundo dados da Sociedade de Botânica do Brasil (Lopes 2001). De
acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis L.
ericoides, dentre outras espécies do gênero, está ameaçada de extinção (IBAMA 2008).

2.6- OS COMPLEXOS RUPESTRES DE ALTITUDE
Inicialmente, os complexos rupestres de altitude não eram considerados como um tipo
vegetacional à parte e eram incorporados a outros ecossistemas de forma genérica. Segundo
(Benites et al. 2003), em estudos iniciais para distinguir este ecossistema dos demais, muitos
autores chegaram a diversas classificações como: “Campos Alpinos”; “Campos rupestres”;
“Campos Quartzíticos” e “Complexos Rupestres de Quartzito” e “Complexos Rupestres de
Granito”.
Apesar das controvérsias quanto à classificação destes ecossistemas, durante algum tempo
o surgimento de propostas de classificação foi acompanhando a evolução do conhecimento a
cerca destes biomas. À medida que novas áreas foram sendo estudadas, notou-se a
necessidade de individualizar estas formações quanto às diferenças nos aspectos florísticos e
do meio físico como a litologia (Benites et al. 2003).
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Sendo assim, o termo “Complexos Rupestres” sugerido por Semir (1991) parece o mais
apropriado, pois o termo “Complexo” permite considerar outras tipologias vegetacionais
associadas aos campos propriamente ditos e também por indicar a presença de um
afloramento de rocha que é comum tanto em áreas de quartzito quanto em áreas de rochas
ígneas.
Neste trabalho será utilizado o termo “Complexos Rupestres de Altitude” sugerido por
Benites et al. (2003) por considerar-se importante separar as áreas altimontanas dos demais
complexos rupestres como, por exemplo, os que ocorrem em ambiente costeiro, os que
ocorrem associados a caatinga e os “inselbergs” constituídos por rochas graníticas.
O complexo rupestre de altitude é um tipo de habitat montano que geralmente ocorre em
locais de altitudes superiores a 900m. Com distribuição descontínua, geralmente restrita aos
topos de montanhas, são reconhecidos mundialmente como centro de diversidade e
endemismo de plantas. Localizam-se, no Brasil, em sua maior extensão, na cadeia do
Espinhaço (MG), na chapada Diamantina (BA) e em suas disjunções, sobretudo em Goiás e
Mato Grosso (Menezes & Giulietti 1986). Fitogeograficamente localizam-se entre os biomas
de cerrado e caatinga e freqüentemente são entremeados por matas ciliares e ilhas de capão
(Menezes & Giulietti 1986, Giulietti et al. 1987). O clima é sazonal, com um período de seca
prolongada no inverno e verão chuvoso. (Benites et al. 2001).
O substrato rochoso mais comum nesses campos é o quartzito. Os solos são compactados,
pouco profundos, oligotróficos e ácidos, sujeitos à variação de temperatura, exposição ao
vento e restrições hídricas. Esses solos são intemperizados, com baixa disponibilidade de
nutrientes como nitrogênio e fósforo que são os principais limitantes do crescimento de
plantas. Além de todos esses fatores, estes solos freqüentemente têm um fator de estresse
adicional representado pela alta concentração de metais pesados (Benites et al. 2001,
Haridasan 2001, Rapini 2008).
Com estas características de substrato a vegetação nos campos rupestres é dominada por
plantas com grande capacidade de fixação, tolerante à dessecação ou resistente ao estresse
hídrico e com mecanismos para minimizar a perda de nutrientes. As folhas das espécies
ocorrentes nos campos rupestres são, em geral, altamente esclerófilas e com alta capacidade
de reabsorção de nutrientes, o que confere à serapilheira uma alta taxa de C:N e C:P e uma

41

Barbosa, J. S., 2011 Influência de fatores abióticos na distribuição, alometria...

taxa de decomposição mais lenta sendo essa uma importante fonte de nutrientes nestes solos
pobres (Jacobi & Carmo 2008).
A vegetação consiste basicamente de dois grandes grupos (figura 2.2): (1) Os Campos,
onde são observadas espécies crescendo sobre solo areno-pedregoso, com elevado número de
indivíduos pertencente à família Poaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, Xyrudaceae e
Gramíneas e (2) os Afloramentos Rochosos, onde predominam os arbustos e subarbustos das
famílias Velloziaceae, Asteraceae, Melastomataceae e algumas espécies herbáceas de
Poaceae. Estes arbustos crescem sobre ou entre rochas, fixando suas raízes nas fendas ou
aglomerando-se em pequenas depressões dentro do próprio afloramento onde pode haver
maior deposição de sedimento resultante do intemperismo das rochas e matéria orgânica
proveniente da deposição de serapilheira (Benites et al. 2003).

B
A

Figura 2.2 - Vista geral do complexo rupestre de altitude na Serra do Ouro Branco. A: formação de campo e B:
Afloramento rochoso.

Os complexos rupestres de altitude, distintamente de outras formações como a Floresta
Amazônica e o Cerrado, ocorrem de forma disjunta, separada por vales, planaltos e bacias
levando ao isolamento geográfico de populações (Benites et al. 2003). Este mosaico de
ambiente

bastante

diversificado

propicia

uma

composição

florística

exclusivamente composta por espécies endêmicas (Benites et al. 2001).
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Devido ao alto índice de endemismo e à forte ação antrópica constituída pela introdução
de gado, queimadas para renovação das pastagens, coleta indiscriminada de espécies de
interesse econômico, dentre outros fatores, muitas espécies dos complexos rupestres de
altitude estão em vias de extinção (Menezes & Giuliette 2000). Estes são motivos que
justificam a urgência em desenvolvimento de pesquisas envolvendo esse ecossistema e as
espécies ameaçadas, especialmente as de interesse econômico e cultural.
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CAPÍTULO 3
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOLÓGICOS E FISOGRÁFICOS DA
SERRA DO OURO BRANCO

3.1- LOCALIZAÇÃO
A Serra do Ouro Branco (figura 3.2) é o mais significativo elemento gemorfológico da
borda sul do Quadrilátero Ferrífero. Estende-se por cerca de 19 km na direção E-W ocupando
uma área de aproximadamente 65 km2, constituída pelo maciço quartzítico e uma adjacente,
ao norte, de itabirito. Está localizada no a cerca de 110 km de Belo Horizonte, a sudoeste de
Ouro Preto e imediatamente a norte do município de Ouro Branco, entre as coordenadas
43˚46’44’’ e 43˚33’35’’ de longitude w e 20˚26’37’’ e 20˚30’50’’ de latitude sul (figura 3.1).

Figura 3.1 - Localização do município de Ouro Branco, Minas Gerais.

Barbosa, J. S., 2011 Influência de fatores abióticos na distribuição, alometria...

Figura 3.2 - Serra do Ouro Branco, Município de Ouro Branco-MG.

3.2 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS
A Cadeia do espinhaço tem sido uma importante fonte de riquezas minerais ao longo da
história, principalmente de ouro e pedras preciosas durante o período colonial. Ali, várias
cidades se estabeleceram durante o ciclo do ouro e do diamante entre os séculos XVII e XIX
(Rapini et al. 2008). A história da Serra do Ouro Branco remonta a esta importante fase da
história de Minas Gerais. O ouro descoberto na Serra do Ouro Branco era todo de formações
aluvionar espalhado pelos terraços e planícies de inundação dos cursos d’água e no sopé da
serra. A extração exigia o trabalho de desmonte, onde se retirava a camada superficial de terra
vermelha e se revolvia uma camada de seixo rolado, que servia para calçar as ruas. Retiravase por último a piçarra, um barro amarelado com areia, às vezes de cor esbranquiçada onde o
ouro se encontrava associado. O ouro encontrado apresentava cor amarelo-claro, devido o
material a ele associado. Foi então denominado “OURO BRANCO”, por simples contraste
com o “OURO PRETO” de Tripuí. Dessa expressão, surgiu o nome da serra e do município
(Paula et al. 2005). Outra versão aponta que o nome se deve a um mineral de coloração
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branca e encontrado na Serra de Ouro Branco, chamado pratina, que teria influenciado o
nome da cidade.
Remanescente do ciclo do ouro, Ouro Branco é uma das mais antigas povoações de Minas
Gerais. Foi distrito de Ouro Preto, tornando-se município em 1953 e ainda conserva algumas
características arquitetônicas do século XVIII (Paula et al. 2005), além de sítios arqueológicos
e fazendas centenárias ao longo da Estrada Real.
No século XVIII, a serra era conhecida como “Deus-te-livre”, em virtude da dificuldade
encontrada pelos viajantes da Estrada Real na travessia, além dos saques realizados por
escravos (Paula et al. 2005).

3.3 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS
3.3.1- Clima
O clima de uma dada região pode ser condicionado por vários parâmetros e em diferentes
escalas. Levando em consideração uma escala mais ampla, o clima é condicionado pelas
forças da atmosfera. Em uma escala mais restrita, temos como variáveis condicionantes a
umidade, temperatura, topografia e orografia (Fujaco 2007). Em uma escala macro, o estado
de Minas Gerais fica sob a influência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, o qual é
caracterizado por ventos predominantes do quadrante nordeste – este, nos níveis mais baixos
da troposfera. A precipitação do Estado de Minas Gerais apresenta um ciclo básico unimodal
bem definido, com verão chuvoso (novembro a março) e inverno seco (Fujaco 2007).
O clima predominante na serra do Ouro Branco é mesotérmico do tipo Cwb, tropical de
altitude, da classificação de Köeppen (Paula et al. 2005, São Pedro & Feio 2010). Possui
verão e inverno bem definidos, com verão chuvoso e uma estação seca no inverno. A média
anual de pluviosidade é de 1.188,2 mm e a temperatura máxima média anual é de 20,7ºC
(Paula et al. 2005).
3.3.2- Hidrologia
A Serra do Ouro Branco tem importância significativa em relação aos recursos hídricos,
pois, além de fazer parte de duas bacias hidrográficas federais, bacia do Rio Doce e bacia do
Rio São Francisco, ela abriga dois importantes mananciais, bacias do Córrego do Veríssimo e
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Ribeirão da Colônia constituindo importante zona de recarga hídrica local e regional (Paula et
al. 2005)
A porosidade/permeabilidade das rochas deve-se principalmente à ocorrência de estruturas
geológicas do tipo fraturas, falhas e superfícies de contato geológico. Assim, a maior parte da
área é constituída por aqüíferos do tipo fissurado (ou fraturado) representados por rochas
quartzíticas (Terra Brasilis 2006).
A Serra do Ouro Branco possui, assim, unidades aqüíferas de alto potencial de
acumulação em praticamente toda sua extensão, destacando-se, entretanto, os itabiritos, os
quartzitos e os depósitos aluvionares e coluvionares (sopé da Serra do Ouro Branco). Ainda é
importante ressaltar que a presença da cobertura vegetal tem papel extremamente importante
para o equilíbrio hídrico (infiltração versus escoamento superficial) além de minimizar os
processos erosivos (Terra Brasilis 2006).
3.3.3 - Geologia
Segundo Alkmim (1985), as primeiras notícias geológicas sobre a Serra do Ouro Branco
remontam de Spix, Martius e Eschwege, que lá descreveram itacolomitos e fizeram
comentários sobre a sua estrutura geral.
Foi publicada na metade do século XX uma série de trabalhos sobre a geologia das
adjacências de Ouro Preto e Mariana, quando, a partir destes, se cristalizou uma primeira
coluna estratigráfica para o pré-cambriano da região central de Minas Gerais. Já nestas obras
pioneiras, a espessa sucessão de metassedimentos da Serra do Ouro Branco foi alvo de rápidas
considerações, tendo sido correlacionadas ora à porção inferior da “Serie Minas”, ora à porção
superior da mesma, ou ao quartzito Itacolomi (Alkmim 1985).
Segundo Alkmim (1985), cinco unidades informais tectono-litoestratigráficas podem ser
individualizadas na Serra do Ouro Branco, são elas:
1. O Complexo Santa Rita a sudoeste, que corresponde a um bloco alto de rochas do
embasamento;
2. A faixa de xistos do Grupo Nova Lima ao sul, que faz contatos tectônicos tanto com
os quartzitos que lhe são superpostos como com os migmatitos e gnaises inferiores do
embasamento;
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3. O conjunto alóctone da Serra do Ouro Branco propriamente dito;
4. O bloco alóctone de xistos do Grupo Nova Lima a nordeste, que exibe contatos
tectônicos com todas as unidades circundantes;
5. O conjunto alóctone de metassedimentos Minas a norte, que é caracterizado por
grande complexidade estrutural, envolvendo as litologias dos Grupos Itabira e
Piracicaba.
Completam o quadro litoestatigráfico da região, intrusivas pós-Itacolomi, coberturas de
canga, depósitos de tálus e aluviões recentes (Alkmim 1985).
Face às características composicionais, litofaciológicas e litoestratigráficas, a seqüência de
metassedimentos da Serra do Ouro Branco se deixa correlacionar com o grupo Itacolomi, pois
estas mostram o mesmo espectro de composição de clastos líticos e o mesmo espectro
qualitativo de metais pesados. Além disso, o mesmo modelo deposicional e os mesmos
elementos tectônicos observados nos metassedimentos do grupo Itacolomi, são observados
nos metassedimentos da Serra do Ouro Branco (Alkmim 1985).
3.3.4- Geomorfologia
As rochas que compõe a Cadeia do Espinhaço são muito dobradas e falhadas além de
intensamente trabalhadas pela erosão diferencial, o que dá origem às cristas com altitudes
elevadas como a Serra do Ouro Branco (Paula et al. 2005). Na Serra do Ouro Branco as
condições pedoclimáticas são mais úmidas, assim, a superfície de couraça (canga) laterítica se
mostra em processo de destruição, sob os campos de canga ou as matas de candeia atuais, mas
ainda se preservam níveis topográficos elevados, com os Complexos Rupestres, onde a
couraça se mostra estável (Terra Brasilis 2006).
O conjunto das formas de relevo existentes na área é dividido em 7 unidades
geomorfológicas principais, que refletem condicionantes litológicos e a evolução da
paisagem. São elas as planícies fluviais, corpos d´agua, tálus e leques aluviais de encostas,
área urbana, colinas convexas, vales suspensos, serras e cristas alinhadas e ravinhadas,
escarpas serranas, e patamares estruturais elevados em rochas quartzíticas (Terra Brasilis
2006).
Para este estudo, se destacam os Patamares Estruturais Elevados em Rochas Quartzíticas,
pois é onde ocorrem os complexos rupestres de altitude, hábitat de populações de L. ericoides.
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Os patamares são áreas estruturalmente controladas, onde se observa a espessa
acumulação de materiais quartzosos provenientes do intemperismo das cristas circundantes,
formando patamares aplainados de extensão variável, pedregosos, interrompidos por cristas
estruturais (Terra Brasilis 2006).
Na borda sul, a fraca declividade dos extratos horizontais e subhorizontais dos quartzitos
da Serra do Ouro Branco formam níveis escalonados, em degraus, de extensos patamares
quartzíticos e conglomeráticos, onde há uma rica diversidade de formações vegetais, como
Complexos Rupestres, capões de matas e Cerrados, cuja distribuição é fortemente associada
aos solos, todos muito rasos e pobres (Terra Brasilis 2006).
3.3.5- Solos
Na Cadeia do Espinhaço, os solos são litosolos e neosolos, normalmente rasos, arenosos e
pouco desenvolvidos, predominantemente de quartzitos e arenitos (Benites et al. 2003). Na
Serra do Ouro Branco há uma grande diversidade de solos e estes, em sua maioria, é de
textura arenosa e oriunda de rochas pertencentes ao domínio de quartzitos, atravessado por
diques de anfibolito em toda a sua extensão e dando origem uma estreita faixa de solos
argilosos (Dorr 1969; Paula et al. 2005). Em geral, estes solos são ácidos e apresentam alta
concentração de Al3+, evidenciando seu caráter álico. A pobreza química é outra
característica marcante de todos os perfis de solos nesta região (Terra Brasilis 2006).
Nos Patamares Estruturais Elevados em Rochas Quatzíticas, os solos são classificados
como Neossolos Litólicos, são rasos e possuem horizonte A desenvolvido diretamente sobre a
rocha. Apesar do predomínio de superfícies rochosas, nestes patamares encontram-se
pequenas depressões (fendas) onde há o acúmulo de sedimento proveniente do intemperismo
das rochas e matéria orgânica onde forma-se o solo sobre o qual a vegetação se desenvolve
(Terra Brasilis 2006).
Assim, a vegetação dos Complexos Rupestres constitui um bom indicador da ocorrência
destes solos, sempre nas porções mais elevadas. Na Serra, esta vegetação é formada por um
mosaico composto por cinco fisionomias que são delimitadas pelo substrato predominante,
são elas: Campos Graminosos, Afloramentos rochosos, Matas de galerias, Matas ripárias ou
Capões, Campos Brejosos e Campos de Velózias (Paula et al. 2005).
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Os Afloramentos Rochosos são constituídos por rochas quartzíticas, lajeadas, expostas e
fragmentadas e na Serra do Ouro Branco formam ilhas de formato e tamanhos variáveis em
meio aos Campos Graminosos. As famílias mais representativas nesses afloramentos são
Asteraceae, Melastomataceae, Poaceae, Bromeliaceae e Orchidaceae com L. ericoides
constituindo-se em uma espécie típica dessa fisionomia e altamente representativa na Serra do
Ouro Branco (Paula et al. 2005).
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CAPÍTULO 4
METODOLOGIA
4.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Devido ao seu caráter interdisciplinar, ainda são poucas as abordagens metodológicas
envolvendo a caracterização do meio físico e sua influência no meio biótico que podem ser
encontradas na literatura. Buscando permitir uma maior compreensão da metodologia
escolhida para este projeto, a descrição dos materiais e métodos adotados para a mensuração
de parâmetros do meio abiótico e biótico, em função dos objetivos propostos, é demonstrada a
seguir (Fig. 4.1).
A escolha das duas áreas estudadas na Serra do Ouro Branco aconteceu em função das
populações de Lychnophora ericoides (Arnica) existentes diferirem quanto à presença de
aroma e apresentarem também diferenças fenológicas sazonais. Além disso, esta região é
conhecida como ponto de coleta de arnica, o que tem levado esta espécie à extinção em
diversos pontos da serra. Estes dados resultam de um estudo anterior realizado por Barbosa
(2006) nessa mesma região.
Após a escolha das áreas de estudo, foi feito um levantamento bibliográfico sobre os
temas abordados no trabalho e então, estabelecido um plano de coleta de rochas, solo e planta.
Finalizada a etapa de amostragem, cada uma das matrizes (rocha, solo, planta) foi preservada,
preparada e analisada seguindo metodologia específica. Atenta-se ao fato de que muitas das
metodologias foram reproduzidas para cada fragmento (parcela) considerado, ou seja, quatro
repetições foram realizadas.
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Figura 4.1 - Fluxograma da metodologia aplicada ao estudo com populações
aromáticas e não aromáticas de L.ericoides na Serra do Ouro Branco.
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4.2 - MARCAÇÃO DOS PLOTS:
As áreas de estudo foram divididas e nomeadas em função das características de cada uma
das populações de arnica. Os espécimes encontrados na porção Norte da Serra do Ouro Branco
são caracteristicamente robustas e bem ramificadas e apresentam aroma característico da espécie.
Em face desta última característica, esta população foi enquadrada no grupo denominado
aromática (Ar). Na porção sul da área de estudo os indivíduos identificados normalmente não
apresentam aroma e são aparentemente menores e menos ramificados, quando comparados aos
espécimes identificados na porção norte da área de estudo. Os indivíduos com tais características
foram enquadrados no grupo denominado não aromática (Nar).
Em cada área, duas parcelas de 25x25m foram marcadas, parcela 1 e 2. Para tal delimitação,
um transecto inicial foi traçado com o auxílio de uma bússola na direção norte-sul. Os lados das
parcelas foram alinhados segundo as direções N-S e E-W, e seus vértices georeferenciados. Para
tal, foi utilizado um GPS e uma bússola permitiu o alinhamento dos lados do quadrado e os
respectivos ângulos de 900 nos vértices permitindo que o quadrado obtivesse a área desejada.

Figura 4.2 - Marcação das parcelas na área de ocorrência da população não aromática de Lychnophora
ericoides na Serra do Ouro Branco.
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Figura 4.3 - Marcação da parcela na área de ocorrência da população aromática de Lychnophora ericoides na
Serra do Ouro Branco.

4.3 – MAPAS
Os mapas de localização e topografia existentes para a área estão na escala 1:25.000, o que
não caracterizaria bem a área de estudo e os plotes. Para se obter um mapa topográfico preciso,
foi realizado em cada um dos quatro plotes um mapeamento na escala de 1:200, utilizando-se
uma Estação Total (figura 4.4). Este mapeamento de detalhe permitiu a análise geomorfológica
detalhada da região onde cada plote está situado, a locação precisa dos pontos amostrais e da
localização geográfica de cada indivíduo (planta) dentro da área de estudo. Além disso, os dados
representam uma enumeração completa da população existente, assim a densidade populacional
em cada plote foi realmente conhecida e não estimada
.
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Figura 4.4 - Estação total e prismas utilizados no mapeamento das áreas de estudo, na Serra do Ouro Branco.

4.4 - COLETAS, PRESERVAÇAO E TRATAMENTO DAS AMOSTRAS
4.4.1 - Coletas, Preservação e Tratamento das Amostras de Rochas
Coletas e Análise das Rochas
Para a caracterização do substrato rochoso uma amostra de rocha foi coletada em cada
parcela. Após a coleta, cada amostra foi etiquetada com fita crepe devidamente identificada e
colocada dentro de um saco plástico também identificado.
Petrografia/Estatigrafia
Amostras de rocha foram levadas ao laboratório de laminação (LAMIM), onde uma lâmina
delgada foi confeccionada para cada parcela. Assim, utilizando um microscópio óptico, foi obtida
a caracterização petrográfica através da identificação e quantificação dos minerais constituintes,
descrição da textura e mensuração do tamanho dos grãos.
Análise Litogeoquímica por ICP-OES
Amostras de rocha seguiram para o Lopag (laboratório de preparação de amostras para
análises geoquímicas) onde foram preparadas (pulverizadas) antes de serem submetidas a
qualquer tipo de análise físico-química. Depois de preparadas, as amostras foram submetidas à
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análise litogeoquímica, análise de rocha total. Como a composição das rochas é basicamente de
silicatos, optou-se pela utilização do extrator HF (ácido fluorídrico), extração total, para a
obtenção dos elementos presentes nas rochas. Nas amostras de rocha foram determinados os
seguintes elementos: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb,
S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr, utilizando o Espectrofotômetro de Emissão Atômica com
fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – OES), no LGqA/DEGEO/UFOP.
O protocolo para a digestão total (adaptado de Rauret et al. 2001), procedeu-se do seguinte
modo: 1 - Pesou-se 250 mg de rocha pulverizada no interior de um frasco Savillex; 2 Adicionou-se 3mL de ácido clorídrico HCl (10mol/L) e 1mL de ácido nítrico (HNO3), e
manteve-se os frascos abertos na placa aquecedora a uma temperatura de 1000C, até a secagem
completa da mistura; 3 - Adicionou-se 2mL de HF concentrado, deixando os frascos abertos
sobre a placa aquecedora a uma temperatura de 140oC, até secagem total; 4 - Adicionou-se
novamente 2mL de HF concentrado, fechou-se os frascos, deixando-os durante 30 horas na placa
aquecedora a uma temperatura de 1400C; 5 - Após as 30 horas, os frascos foram retirados da
placa aquecedora, e após o resfriamento foram abertos e colocados novamente na placa a uma
temperatura e 1100 C e levados até a secagem total, 6 - Adicionou-se 2mL de ácido nítrico
(HNO3 10mol/L), e manteve-se os frascos abertos na placa aquecedora (1100 C) até secagem
completa; 7 - Adicionou-se novamente 2mL de ácido nítrico (HNO3) (10mol/L), manteve-se os
frascos abertos na placa aquecedora (110º C) até a secagem completa; 8 - Adicionou-se 2mL de
ácido clorídrico Hcl (10mol/L), e os frascos abertos foram mantidos na placa aquecedora (110º
C) até a secagem completa; 9 - Os frascos foram retirados da placa aquecedora e foram
adicionados 25 mL de HCl (2mol/L), estes foram agitados e deixados sobre a placa aquecedora a
100 0C durante 2 horas; 10 - Retirou-se os frascos da placa aquecedora, e após o resfriamento
total os mesmos foram pesados.
Análise Litogeoquímica por Fluorescência de Raios X
A análise litogeoquímica semiquantitativa das amostras de rocha coletadas nas duas
populações de L. ericoides na Serra do Ouro Branco, foram realizadas no laboratório de
Fluorescência de Raios X do Departamento de Geologia da UFOP utilizado o equipamento
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Espectrômetro Seqüencial de Fluorescência de Raios X, Modelo: PW2404 - Magix, Philips,
Panalytical.
4.4.2 - Coleta, Preservação, Tratamento e Análise das Amostras de Solo
Marcação dos Indivíduos
Dentro de cada parcela foram selecionados, cinco (5) indivíduos adultos de L.ericoides e estes
marcados com placas de alumínio a fim de serem utilizados como referência para a coleta de
solo, e também para a coleta de folhas.
Coleta de solo
O solo foi coletado a uma profundidade de 0-10cm em dois locais diferentes:
1. Na Rizosfera, ou seja, nas proximidades das raízes de 5 indivíduos (fig. 4.5 A);
2. No Solo Matriz: Amostragem em 3 pontos de solo mais desenvolvido onde não há a
ocorrência da planta (fig. 4.5 B).
Esta amostragem foi realizada em cada um dos 4 plotes selecionados para este estudo,
resultando em um total de 32 amostras de cerca de 500g de solo.
Após cada coleta, as amostras de solo foram armazenas em sacos plásticos devidamente
identificados. As amostras foram acondicionadas em uma caixa térmica resfriada e mantidas sob
resfriamento durante o transporte e até a preparação para as análises.
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A

B

Figura 4.5 - A- Coleta de solo na profundidade de 0 a 10cm, próximo às raízes da planta
(Rizosfera) e B- Coleta de solo matriz, onde não há a ocorrência de Lychnophora ericoides.

Análises físicas do solo
De forma a se obter uma melhor caracterização do substrato das áreas de estudo, as amostras
de solo foram analisadas quanto a: granulometria, umidade relativa e concentração de matéria
orgânica. As áreas também foram submetidas a um ensaio de permeabilidade.
Concentração de matéria orgânica e umidade
Para a determinação do teor de matéria orgânica e umidade, utilizou-se o protocolo de perda
ao fogo e umidade do Laboratório de geoquímica Ambiental da Universidade federal de Ouro
Preto. Neste método as amostras passam pelas seguintes etapas:
1. Pesa-se cerca de 5g de amostra de solo fresco, em cadinho previamente calcinado a 550ºC
para a retirada da umidade do cadinho
.
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2. As amostras são submetidas à secagem em estufa a 105°C e pesadas novamente em
intervalos de 1h até que o peso estabilize. Assim toda a umidade da amostra foi retirada e
calculada a porcentagem de água presente no solo.
3. As amostras secas anteriormente em estufa foram submetidas à calcinação em Mufla a
950°C por 4h. Após calcinação as amostras foram resfriadas em dessecador e depois
pesadas, obtendo-se assim a % de Matéria Orgânica presente em cada amostra.
Granulometria
O método utilizado para a realização da análise granulométrica do solo foi o método de
peneiramento a seco. Este método consiste na utilização de um conjunto de peneiras com telas de
malhas padronizadas e que podem ser combinadas seguindo uma determinada escala
granulométrica. A escala utilizada neste estudo foi a escala de Wentwoth (Suguio 1973) (tabela
4.1).
As amostras de solo foram secas em estufa à aproximadamente 60ºC. Após a secagem as
amostras foram pesadas e depois peneiradas no conjunto de peneiras conforme tabela 4.1, durante
20 minutos com auxílio de um agitador.
Tabela 4.1 - Frações granulométricas segundo Wentworth.
Fração
Seixo (SX)
Grânulo (GRN)
Areia Muito grossa (AMG)
Areia Grossa (AG)
Areia Média (AM)
Areia Fina (AF)
Areia Muito Fina (AMF)
Silte/Argila (S/A)

Diâmetro (mm)
>4
4-2
2-1
1 - 0,5
0,5 – 0,25
0,25 – 0,125
0,125 – 0,063
< 0,063

Após o tempo de peneiramento, as amostras que ficaram retidas dentro de cada peneira foram
retiradas e pesadas para posterior cálculo do percentual de cada fração granulométrica.
Além da análise da distribuição granulométrica, foi realizada também uma análise por Grau
de seleção. Que a partir da média, é a soma das distâncias. Quanto maior a distância, pior o grau
de seleção da amostra. Nesta análise, o desvio padrão é usado como uma medida de dispersão.
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Para as medidas de seleção usam-se os percentis 95% e 5%. Segundo Suguio (1973), Folk e
Ward sugeriram o uso do desvio padrão gráfico inclusivo que é dado pela fórmula:
σ I = Ø84 – Ø16 + Ø95 –Ø5
4
6,6

Os autores verificaram que o desvio padrão extraído com esta fórmula fornece um valor
bastante aproximado do desvio padrão matematicamente calculado e sugerem o uso da seguinte
escala qualitativa para a descrição do grau de seleção do material analisado:


σ I menor que 0,35 = material muito bem selecionado;



0,35 a 0,50 = bem selecionado;



0,50 a 1,00 = moderadamente selecionado;



1,00 a 2,00= pobremente selecionado;



2,00 a 4,00= muito pobremente selecionado;



σ I maior que 4,00 = extremamente mal selecionado.

Ensaio de Permeabilidade
A determinação da permeabilidade do solo foi realizada com o permeâmetro de Guelph. O
permeâmetro Guelph é um instrumento de campo utilizado para determinação da permeabilidade
do solo. Este método consiste em um permeâmetro de furo e de carga hidráulica constante que
mede a condutividade hidráulica saturada de campo do solo acima do lençol freático. Após algum
tempo, que dependerá, dentre outros fatores, da umidade antecedente do solo e da sua textura,
uma pequena área em torno do furo estará saturada e, então, o fluxo torna-se constante. Este valor
de fluxo é utilizado no cálculo da permeabilidade. Durante o ensaio é alcançada a chamada
saturação de campo, pois no campo não é possível expulsar completamente o ar dos vazios. Logo
a condutividade obtida será a condutividade hidráulica da saturação de campo (Kfs - hydraulic
conductivity at field saturation) (Aguiar 2001).
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Figura 4.6 - Permeâmetro de Guelph.

Foram realizados quatro ensaios de permeabilidade, dois em cada área. Assim, em cada plote,
foi realizado no solo um furo com 20 cm de profundidade com ajuda de um trado manual. O
permeâmetro foi colocado sobre o furo ajustando as pernas do tripé para nivelamento do
aparelho. Acima, o tubo graduado de acrílico foi preenchido com água verificando também o
preenchimento das mangueiras, sempre observando se havia algum vazamento ou bolhas de ar.
Estabeleceu-se uma altura de pressão no interior do furo pelo tubo de Mariotte e iniciaram-se as
leituras da régua graduada do tubo de acrílico. As leituras foram realizadas a cada minuto,
contados em um cronômetro até que as diferenças entre as medidas se tornassem iguais por três
ou mais leituras consecutivas
.
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Figura 4.7 - Instalação do permeâmetro de Guelph.

Para conhecimento da umidade inicial do solo, foi coletada uma parte de solo removido pelo
trado, armazenadas devidamente de modo a manter a umidade, e em laboratório foram realizados
testes de umidade do solo.
Para o cálculo da condutividade hidráulica foi utilizada a equação proposta por Elrick et al
(1989) para meios heterogêneos e com grandes vazios, considerando apenas uma carga de
pressão:
K

CQ

 2H 
2H ²  Ca ²    




Onde:
K= condutividade hidráulica saturada de campo;
a= raio do furo;
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Q= a vazão (m³/s);
H= a carga hidráulica aplicada ao furo, ou seja, altura de água no furo;
C= o coeficiente de Hazen (Soto 1996), fator adimensional, que depende da razão H/a e
da textura do solo.
Os valores de α são estimados com base nas observações quanto à textura e, sobretudo,
quanto à estrutura, como a macroporosidade e as descontinuidades, como pode ser visto na tabela
4.2. Reynolds & Elick (1985) sugeriram o emprego do valor de α de acordo com o tamanho
médio dos poros:
Tabela 4.2 - Valores de α.
Tamanho médio dos poros (tipo de solo)

α (m -1)

Materiais argilosos, estruturados e compactados.

1

Materiais com grãos finos (argilosos) e não estruturados

4

Argilas, areias finas e médias

12

Solos com grã s graúdos e solos estruturados com fissuras e macroporos

36

Para a determinação do coeficiente de Hazen, a SOIL MOISTURE EQUIPMENT. CORP.
(1986), (fabricante do permeâmetro Guelph), fornece um ábaco (Figura 4.6) para sua
determinação em três tipos de solo, tomando como base a textura e macroporosidade
.
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Figura 4.8 - Ábaco do fator de forma C (Soil Moisture 1986).

Para determinação do tipo de solo do local do ensaio de permeabilidade, foi utilizada o solo
removido com um trado para a instalação do permeâmetro Guelph e no laboratório de
sedimentologia foi feita a análise granulométrica das amostras. Assim, neste estudo, o valor de α
considerado para cada ensaio de permeabilidade foi de 12 (m -1), sendo considerado um solo
formado por argilas, areias finas e médias.
Determinação do pH do solo em água (pH real)
O Para esta análise pesou-se 10g de solo fresco em béqueres de teflon de 50ml e a este,
adicionado 25ml de água destilada. Após esta adição, a solução dos béqueres foi misturada com
um bastão de vidro e deixada em repouso por 1 hora. Após 1 hora, todas as amostras foram
mexidas novamente e a leitura feita com um potenciômetro. A calibração do potenciômetro foi
verificada em tampão de pH 7 e 4. Este procedimento foi realizado para os dois tipos de amostra
de solo coletado, Solo da Rizosfera e Solo Matriz
Análise de Fertilidade do solo

4.6

4.
7
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Uma amostra com cerca de 100g foi separada das demais e encaminhada ao laboratório de
análise de solos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) onde foi realizada a análise
quantitativa dos elementos Nitrogênio (N) e Fósforo (P) disponível.
Geoquímica do solo
Após a coleta, o material foi submetido à secagem a temperatura ambiente e depois
peneirado. As amostras de solo não foram quarteadas devido a pouca quantidade de material que
é possível coletar nos solos dos complexos rupestres. As malhas utilizadas para este
peneiramento foram as de 9, 16 e 60 mesh, obtendo-se frações granulométricas de 2,00mm,
1,00mm e 0,25mm e menores que 0,25mm, respectivamente. Para a análise geoquímica foi
utilizada a fração menor que 0,25mm.
Para a análise geoquímica dos elementos presentes do solo, foi realizada a digestão total com
o extrator HF (metodologia descrita no item 4.4.1) de 8 amostras, 2 por parcela (1 de material
coletado na rizosfera e 1 de material no solo matriz).
As demais amostras (6 por parcela: 4 de material coletado na rizosfera e 2 de material
coletado no solo matriz) serão submetidas à extração com água régia.
A extração com água régia permite que sejam analisados os elementos que estão
biodisponíveis, ou seja, os que estão prontos para que as plantas os absorvam.
Para tal digestão, foi pesado cerca de 0,1 mg de cada amostra em um béquer de 60ml e
adicionado um pouco de água para umedecer a amostra. O método utilizado foi o Aqua Regia
Extration Protocol, adaptado de Rauret et al. (2001), em que se adiciona 7ml de ácido clorídrico
(HCl) e 2,33 ml de ácido nítrico (HNO3). O béquer é tampado com um vidro de relógio e
posteriormente deixado em temperatura ambiente por 16h. Após esta etapa, o béquer ainda
tampado é colocado na placa aquecedora a uma temperatura de aproximadamente 100˚ por 24h.
As soluções originadas da extração são filtradas em balão volumétrico e diluídas com água
deionizada até completarem um volume de 50 ml. Após estes procedimentos, as soluções são
acondicionadas em frascos de 60 ml e submetidas à análise
.
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Nas análises foram determinados os seguintes elementos: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr, utilizando o
Espectrofotômetro de Emissão Atômica com fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP –
OES), no LGqA/DEGEO/UFOP.
Caracterização Mineralógica por Difração de Raios X
A fração argila do solo contém mistura de filosilicatos, tipicamente agregados por óxidos,
matéria orgânica e ocasionalmente carbonatos, que podem ser identificados usando a técnica de
Difração de raios X. Esta técnica não somente especifica os argilominerais, mas também pode
fornecer estimativas semi quantitativas da sua abundância (Schaetzl & Anderson 2005).
Para tal determinação mineralógica, aproximadamente 1 g de cada uma das amostras de solo
foi usada. Os diafratogramas foram obtidos em um difratômetro RIGAKU - Modelo D-Max B
Series, em operação no Departamento de Geologia da UFOP. Foram realizadas análises de pó
total para caracterização dos minerais existentes no solo, e na fração < 2mm para a determinação
dos argilominerais formadores do solo.
4.4.3 - Coleta, Tratamento e Análise das Amostras de Serapilheria
As amostras de serapilheira foram coletadas antes da retirada do solo da Rizosfera. Em cada
parcela foram coletadas 5 amostras gerando um total 20 amostras.
Antes de serem tratadas, as amostras foram acondicionadas em estufa por 24 horas para total
secagem do material. Após a secagem, as amostras foram pulverizadas em um moinho de facas
para enfim passar pelo processo de digestão parcial com água régia e posterior leitura em ICP.
Devido à elevada concentração de matéria orgânica presente nestas amostras, uma pré-digestão
foi necessária. Na pré-digestão, cerca de 250mg das amostras foram pesadas em béqueres de 60
ml e às amostras, foi adicionado 1ml de ácido sulfúrico (H2SO4). A reação foi aguarda por 30
minutos e então a mistura foi aquecida em chapa aquecedora por 15 minutos e depois resfriada
em capela à temperatura ambiente.
A digestão parcial das amostras procedeu da seguinte maneira: Após o resfriamento das
amostras e feita a pré-digestão, foi adicionado 2,5 ml de HNO3 aos béqueres e estes foram
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novamente levados à chapa aquecedora até que cessassem os vapores vermelhos emitidos pela
solução. Então foram adicionados aos béqueres 2,5 ml de Água Régia 1:1.
As soluções originadas desta extração foram filtradas em balão volumétrico e diluídas com
ácido clorídrico (HCl) até completarem um volume de 50 ml. Após estes procedimentos, as
soluções foram acondicionadas em frascos de 60 ml e submetidas à análise.
Nas análises foram determinados os seguintes elementos: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fé, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr, utilizando o
Espectrofotômetro de Emissão Atômica com fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP –
OES), no LGqA/DEGEO/UFOP.
4.4.4 - Coleta, Preservação, Tratamento das Amostras Vegetais.
Coleta de Folhas
A coleta de folhas de L. ericoides foi realizada no mês de julho de 2008, durante a estação
seca, nas duas áreas de estudo na Serra do Ouro Branco. Foram coletados cerca de 5g de folhas
de quatro indivíduos de cada parcela (n=16) para a análise química. Esta coleta foi realizada de
forma aleatória e representativa da copa das plantas. O número de amostras de folha apresentouse diferente do N amostral de solos devido a perdas de indivíduos por fogo e por coleta predatória
de raizeiros no período de amostragem. Após a coleta, as amostras foram armazenadas em sacos
plásticos, devidamente identificadas, transportadas em caixa térmica resfriada e acondicionadas
em freezer até a preparação para as análises.
Análise de Nitrogênio (N) e Fósforo (P)
Com objetivo de se obter a concentração de N e P total, nutrientes fundamentais para o
crescimento da planta, amostras folhas secas de cerca de 8g foram enviadas ao Laboratório de
Análise Foliar da UFV onde tais análises foram realizadas.
Arquitetura e Crescimento
As seguintes medidas alométricas foram realizadas em 7 indivíduos em cada plote:
I.

Circunferência a 10 cm do solo;
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II.

Altura total do indivíduo;

III.

Altura do tronco principal;

IV.

Diâmetro de copa.
Para a avaliação do crescimento, destes mesmos indivíduos foi feita uma marcação com tinta

à prova d’água, na base do caule até a altura imediatamente anterior à sua primeira ramificação, e
em dois ramos por planta. Nestas marcações foram realizadas medidas, com o auxílio de um
paquímetro digital, dos diâmetros do caule e dos ramos.
Foram realizadas duas medidas, a primeira ao final da estação seca (setembro/2008) e a
segunda ao término da estação chuvosa (Março/2009). Destes dados, extraiu-se a uma taxa de
produção da planta (crescimento) expressa neste estudo pela taxa de crescimento relativa TCR
(Diâmetro final – diâmetro inicial).
Herbivoria
Dentro de cada parcela, foram coletados aleatoriamente três ramos das 5 plantas selecionadas
anteriormente para a coleta de solo e demais análises. Destes ramos, foram retiradas ao acaso
1000 (mil) folhas para compor uma amostra para cada indivíduo.
No total, para cada área foram selecionadas 9.000 (nove mil) folhas para a análise de
herbivoria. Assim, dentro de cada amostra foi determinada a proporção de folhas danificadas
(PFD) por herbívoros. Para determinar esta proporção cada folha foi analisada e classificada de
acordo com as seguintes classes de danos: < 5%; entre 6% e 30%; 31% e 70%; 71% e 95% e
acima de 95%.
Análise Química das folhas por ICP-OES
As amostras de folha coletadas foram lavadas duas vezes com água destilada e uma vez com
água deionizada. Posteriormente foram secas em estufa (~40˚C) e então cortadas em pedaços
bem pequenos com uma tesoura de porcelana e acondicionadas em envelopes de papel (Figura
4.8).
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Figura 4.9 - Secagem e armazenamento de folhas de Lychnophora ericoides antes da análise química.

Cerca de 5mg de cada amostra foi pesada em balança analítica e colocada diretamente nos
tubos de teflon para microondas com tampa de rosca e válvula compensadora de pressão (figura
XX) e, em seguida, foram adicionados 5ml de ácido nítrico 67% p/p (HNO3) e 2ml de peróxido
de hidrogênio 30% p/p (H2O2). As amostras foram deixadas em pré-digestão a frio por 24 horas
em uma capela com o objetivo de diminuir a reatividade da matéria orgânica.
Após a etapa de pré-digestão, os tubos lacrados e contendo as amostras foram colocados em
um prato giratório no forno microondas (modelo MDS-2000, CEM Corp.) até a oxidação total
(solução límpida).
As soluções obtidas na digestão em microondas foram filtradas (Filtro Marca Quantify - faixa
preta quantitativo - JP41 - 9cm de diâmetro) em balão volumétrico, diluídas com água deionizada
até completarem um volume de 25ml e acondicionadas em frascos de 60ml.
Esta metodologia de digestão das amostras de plantas foi baseada no método 3052 Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous and Organically Based Matrices (EPA 1996).
As análises das amostras de plantas envolveram a determinação dos seguintes elementos: Al,
As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fé, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V,
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Y, Zn e Zr, utilizando o Espectrofotômetro de Emissão Atômica com fonte de Plasma
Indutivamente Acoplado (ICP-OES), no LGqA/DEGEO/UFOP.
Fitoquímica: Extração e Análise do Óleo Essencial de Arnica
Foi relatado em estudos anteriores o predomínio de substâncias bioativas nas folhas de L.
ericoides (Borsato et. al. 2000, Guzzo et al. 2007). Portanto, para este estudo foi utilizada
somente esta parte da planta para a extração do óleo de interesse.
As amostras foram compostas por uma pequena quantidade de folhas de vários indivíduos
pertencentes a uma mesma população, visando uma caracterização geral das populações e
principalmente o menor impacto possível sobre as mesmas, uma vez que estas são alvo constante
da coleta predatória.
As coletas de folhas de L. ericoides para a extração do óleo foram realizadas durante a
estação seca do ano de 2008, entre os meses de setembro e outubro, nas duas áreas de estudo na
Serra do Ouro Branco. As coletas foram realizadas sempre pela manhã, uma vez que as plantas
ricas em óleos essenciais voláteis, quando em exposição prolongada ao sol, podem sofrer perdas
importantes do óleo existente no vegetal.
As folhas coletadas foram levadas ao "Laboratório de Plantas Medicinais (LAPLAMED)" da
Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sendo lá pesadas ainda
frescas em uma balança eletrônica (Bioprecisa) e, em seguida, submetidas ao arraste por vapor
d’agua (Fig. 4.9, e 4.10). A solução obtida no arraste foi medida e colocada em um funil de
separação onde se acrescentou o solvente éter etílico para a extração do óleo presente na água
(fig.4.11 e 4.12). A fase do solvente foi retirada do balão de separação onde se acrescentou
sulfato de sódio anidro (PA) e em seguida procedeu-se a filtragem.
Através de um Rotavapor (Büchi Rotavapor R-205) e de Banho Maria (Büchi heating bath B490) (fig.4.13 e 4.14), mantido a 35°C, o solvente orgânico filtrado foi evaporado e obteve-se um
óleo de coloração amarelo claro. Este foi pesado e armazenado em vidros lacrados com parafilm
e mantidos em ambiente refrigerado para evitar perda por evaporação.
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Figuras 4.10 e 4.11 - Montagem utilizada para a realização do arraste por vapor d’água para obtenção do óleo
essencial de L. ericoides.

Figuras 4.12 e 4.13 - Funil de separação contendo o solvente éter etílico e a água obtida no arraste de vapor.
Vê-se a formação de duas fases, estando o óleo essencial das folhas de L. ericoides presente na fase superior
agregada ao solvente.
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Figuras 4.14 e 4.15 - Rotavapor e Banho-maria na evaporação do solvente para a obtenção do óleo essencial de
L. ericoides.

Rendimento do óleo essencial
O rendimento do óleo essencial foi calculado através da seguinte fórmula (Costa et al. 2008):
Rd= (Mo/Ma) x 100
Onde:
Rd= (Mo/Ma) x 100
Rd = Rendimento do óleo (%)
Mo = Massa do óleo extraído (g)
Ma = Massa da amostra vegetal (g)
Perfil Cromatográfico
O perfil cromatográfico dos extratos de L. Ericoides foi avaliado através da cromatografia por
HPLC no laboratório de fitoquímica da Escola de Farmácia da UFOP com a colaboração da Prof.
Dra. Dênia A. Saúde-Guimarães.
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O sistema HPLC consiste de uma bomba isocrática (série HP1 100), um detector
espectrofotométrico (λ variável, série HP1 100, Waldbronn, Alemanha, acoplado a um
computador com software HP Chemstation).

4.5 - TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS
Todo o tratamento estatístico a seguir foi executado através do pacote estatístico Minitab
15.0. Inicialmente todos os dados quantitativos foram submetidos ao teste Kolmogorov-smirnov
para verificar a normalidade dos dados. Os dados não normais foram transformados através da
metodologia do Box Cox trasformation e, posteriormente analisados através dos seguintes testes:


Os dados químicos de rocha, solo, serapilheira e folhas foram inicialmente submetidos a
uma análise elemento a elemento através do Test-t Student para detectar a diferença de
concentração média entre as áreas de estudo. Este mesmo tratamento foi aplicado aos
dados de pH, concentração de matéria orgânica e umidade. Todos os testes foram
considerados significativos para p<0,05 e marginalmente significativos para p<0,10
(Peterman 1990);



Modelos de ANOVA General Liner Model foram gerados para testar a interação entre as
áreas e entre os tipos de solos dentro de uma mesma área. Este modelo foi aplicado aos
dados de concentração de matéria orgânica, N e P e também para pH, todos referentes às
amostras de substrato (rizosfera e solo matriz);



A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada aos dados de elementos totais e
disponibilizáveis na rizosfera e disponibilizáveis na serapilheira nas duas áreas de estudo
para avaliar uma possível discrepância entre as áreas em relação ao background químico
do solo;



A análise de componentes principais (PCA) também foi utilizada para avaliar as relações
entre as variáveis bióticas e abióticas dentro do banco de dados de cada área de estudo;
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A partir do agrupamento de variáveis estabelecido pela PCA, foram gerados modelos de
regressão linear múltipla (stepwise) utilizando as variáveis abióticas como explicativas
dos fenômenos bióticos.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS

5.1- CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO
5.1.1 – Mapas
Os dados de topografia, pontos de coleta, pontos de ensaio de permeabilidade e localização
dos indivíduos foram reunidos em um único mapa para a área com população não aromática de L.
ericoides e dois mapas (um para cada parcela) para a área com população aromática de L.
ericoides e estão representados nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3.

Figura 5.1 - Mapa da Parcela 1 da área com ocorrência de L. ericoides Aromática, na Serra do Ouro Branco.
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Figura 5.2 - Mapa da Parcela 2 da área com ocorrência de L. ericoides Aromática, na Serra do Ouro Branco.

As parcelas da área com plantas aromáticas apresentaram declividade mais acentuada (Figura
5.1 e 5.2). Esta área apresentou um número menor de indivíduos de L. ericoides (jovens e
adultos), 10 na parcela 1 e 14 na parcela 2. Esses indivíduos ocorreram em locais com inclinações
dentro de um intervalo de 20º a 55º.
A área com plantas não aromáticas apresentou topografia mais plana (Figura 5.3), onde a
maior parte dos indivíduos está inserida em um ambiente com declividade abaixo de 20º. A
densidade populacional nessa área foi mais elevada em relação à área aromática, totalizando 36
indivíduos dentro das duas parcelas (16 na parcela 1 e 20 na parcela 2)
.
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Figura 5.3 - Mapa da Parcela 1 (direita) e 2 (esquerda) da área com ocorrência de L. ericoides Não Aromática.

5.1.2 – Dados climáticos
Os dados de temperatura máxima, mínima e precipitação máxima registrados antes e depois
do período de coletas estão representados na figura 5.4. Os valores médios anuais coletados
durante os anos de realização deste estudo, 2007 e 2008, para a Temperatura máxima foram de
26ºC, 25°C e para a temperatura mínima foram de 15.2°C, 14.0°C respectivamente. As médias de
precipitação máxima foram de 1.102,6 mm em 2007 e 1704,9 mm em 2008.
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Figura 5.4 - Temperaturas máximas e mínimas mensais da Serra do Ouro Branco no perído de janeiro de 2007 a
novembro de 2010. (Fonte: INMET)

Figura 5.5 - Precipitação máxima mensal da Serra do Ouro Branco nos anos de 2007 e 2008 (Fonte: INMET).

5.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS AFLORAMENOS QUARTZÍTICOS
5.2.1 - Análise Petrográfica e Mineralógica por Fluorescência de raios X
As análises das lâminas demonstraram que as rochas das áreas de estudo podem ser
classificadas como metarenitos e tem mineralogia composta por quartzo, plagioclásio,
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K-feldspato, sericita (mica branca), rutilo, zircão e opacos (hematita e limonita). Apresentam
textura blastopsamítica e o desenvolvimento da textura granolepidoblástica.
Os resultados encontrados para diâmetro dos grãos (Tabela 5.2) assim como a textura
granolepidoblástica, evidenciam que as rochas encontradas na área onde ocorre a variedade de
arnica não-aromática apresentam menor granulometria em relação à área aromática.

Tabela 5.1 - Número de minerais presentes em lâminas, em uma contagem de 300 pontos por lâmina. 1= parcela A
e 2= parcela B
AR 1
AR 2
NAR 1
NAR 2

Quartzo
195
197
207
192

Sericita
69
66
79
98

Feldspato
33
31
10
5

Opaco
3
6
4
5

As rochas ocorrentes na área com plantas não aromáticas apresentaram maior quantidade de
sericita e quartzo enquanto as encontradas na área aromática apresentam maior quantidade de
Feldspato (tabela 5.1). Estes resultados podem ser observados também através da porcentagem de
óxidos formadores desses minerais encontrados nas amostras (tabela 5.3).

Tabela 5.2 - Variação do diâmetro (mm) das seções de Quartzo e Feldspato em lâminas. 1= parcela A e 2= parcela
B

AR 1
AR 2
NAR 1
NAR 2

Quartzo
Maiores
1,2-2,4
1,4-2,8
1,2-2,6
1,4-3,0

Menores
0,02-0,05
0,02-0,08
0,02-0,08
0,01-0,07

Moda
0,01-0,3
0,02-0,3
0,03-0,4
0,02-0,05

Feldspato
Maiores
0,8-2,4
0,6-1,4
0,4-2,0
0,5-1,0

Menores
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,1-0,2

Moda
0,25-0,6
0,3-1,0
0,3-0,6
0,1-0,6

Dos elementos avaliados na análise semiquantitativa por FRX (tabela 5.3). A área aromática
apresentou concentração mais elevada de SiO2, e pouco mais elevada Fe2O3 enquanto a área não
aromática apresentou concentração mais elevada de Al2O3, TiO2 e K2O .
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Tabela 5.3 - Resultado semiquantitativo da análise química por Fluorescência de raios X das amostras dos
quartzitos coletadas nas duas áreas de estudo. (Valores em %).
SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

K2O

Na2O

P2O5

Total

AR 1
81,00 0,17
AR 2
79,02 0,39
NAr1
70,63 0,28
NAR 2
73,42 0,42
*Não foi possível quantificar.

11,15
11,40
18,89
15,88

2,10
3,91
2,54
3,18

*
*
*
*

0,15
*
0,11
*

*
*
*
*

3,98
3,83
4,93
4,98

*
*
0,10
*

*
*
*
0,07

99,99
99,98
99,76
99,81

5.2.2 - Análise Litogeoquímica
Os resultados das análises de elementos maiores e traço presente nas rochas quartzíticas das
áreas de estudo estão representados na tabela 5.4.
Dos elementos com uma maior representatividade nas amostras, (Al, Fe e K) o alumínio
chama a atenção pela concentração muito mais elevada nas rochas da área não aromática (tabela
5.4).
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Tabela 5.4 - Analise geoquímica de elementos maiores e traço presente nas amostras de rocha coletadas nos
quartzitos nas duas áreas de estudo. Valores em mg/Kg.
Ar 1
Micronutrientes
Co
70,4
Cu
3,177
Fe
30240
Mn
105,4
Mo
Na
396,8
Ni
7,44
Zn
60,1
Macronutrientes
Ca
146,2
K
20349
Mg
438,3
P
72,2
S
Não essenciais
Al*
39905
As
1,503
Ba
724
Be
0
Bi
11,36
Cd
0
Cr
40,58
Li
2,041
Pb
Si
430,1
Sr
24,31
Th
25,14
Ti
2201
V
58,8
Y
11,44
- Valores abaixo do limite de quantificação do ICP-OES.

Ar 2

Nar 1

Nar 2

73,8
0,716
12846
44,78
366,3
4,438
50,1

103,5
1,735
17526
137
501
9,27
56,1

48,97
3,637
13482
121,3
434,7
7,32
52,5

129,3
20884
705
48,86
-

112,7
25503
573
165
-

111,7
21059
530
446,2
-

39036
3,184
749
0
11,88
0
14,08
2,009
387,8
28,99
15,23
1084
26,39
8,2

54683
11,17
1259
0
13,9
0
26,71
3,123
610
52,7
17,84
2107
38,91
11,09

54734
6,12
1740
0
6,23
0
9,77
3,092
699
85,5
14,25
1071
25,13
8,93

5.3 - CARACTERIZAÇÃO FISICA E QUÍMICA DO SOLO
5.3.1 – Granulometria
Distribuição granulométrica
As distribuições granulométricas das amostras de solo coletadas na rizosfera e no solo matriz
das áreas aromática e não aromática estão representadas nas Figuras 5.6 e 5.7. De acordo com a
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análise de componentes principais, as áreas não se distinguem em relação à granulometria da
rizosfera e do solo matriz (Anexos IV, Figura IV.2 e IV.3).
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Figura 5.6 - Distribuição granulométrica da rizosfera. 1= área aromática e 2= área não aromática. GRN= grânulo;
AMG = areia muito grossa (< 2mm); AG = areia grossa (< 1mm); AM = areia média (< 0,5mm); AF = areia fina (<
0,250mm); AMF = areia muito fina (< 0,125mm); S/A = silte/argila (> 0,063 mm).
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Figura 5.7 - Distribuição granulométrica do Solo Matriz. 1= área aromática e 2= área não aromática. GRN= grânulo;
AMG = areia muito grossa (< 2mm); AG = areia grossa (< 1mm); AM = areia média (< 0,5mm); AF = areia fina(<
0,250mm); AMF = areia muito fina (< 0,125mm); S/A = silte/argila (> 0,063 mm).
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Embora a análise de PCA não tenha apontado distinção de uma área da outra, através da
Figura 5.6 podemos perceber algumas características particulares das áreas em relação à
granulometria da rizosfera. Comparando as amostras de ambas as áreas, é notório que as amostras
de rizosfera da área aromática apresentaram porcentagem mais elevada de partículas mais
grosseiras (GRN, AMG, AG e AM) enquanto que na área não aromática se destacam as
partículas de tamanho menor (AF, AMF e S/A). Dentro da distribuição granulométrica da
rizosfera apresentada na Figura 5.6, somente as frações AMG (test g.l=7;0,05= 2,78 e p= 0,016),
AF (test g.l=7;0,05= -3,99 e p= 0,002) e AMF (test g.l=7;0,05= -2,34 e p= 0,04) apresentaram
diferenças significativas entre as áreas
Nas amostras de solo matriz da área aromática se destacaram duas frações granulométricas,
grânulo e areia fina. Já na área não aromática as frações que possuem maior representatividade e
assim melhor caracterizam suas amostras, são as frações de areia média e silte/argila. Dentro da
distribuição granulométrica do solo matriz apresentada no gráfico 5.7, somente as frações AMG
(test g.l=5;0,05= 3,02 e p= 0,023) AF (test g.l=5;0,05= -2,67 e p= 0,03) e AM (test g.l=5;0,05=
3,55 e p= 0,008) apresentaram diferenças significativas entre as áreas.
Análise granulométrica por grau de seleção
A análise granulométrica por grau de seleção (Tabela 5.5) indica que o solo, rizosfera e solo
matriz, de ambas as áreas são formados por grãos muito bem selecionados.

Tabela 5.5 - Valores de desvio Padrão gráfico inclusivo para granulometria de solo com ocorrência de L. ericoides
Aromatica e Não Aromatica.
Aromática

Não Aromática

Amostra

Rizosfera

Solo Matriz

Rizosfera

Solo Matriz

1
2
3
4
5
6

-2,51
-3,312
-2,08
-2,02
-2,08
-1,32

-2,41
-3,32
-1,93
-2,29
-2,6
-2,36

-2,54
-1,8
-2,12
-2,16
-3
-3,3

-3,33
-3,58
-1,62
-3,6
-3,41
-1,5
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5.3.2 - Análise Mineralógica (Raios X)
Rizosfera
A análise mineralógica semiquantitativa das amostras de solo da rizosfera mostraram que as
duas áreas de estudo apresentam mineralogia muito semelhante (Figura 5.8). A maioria das
amostras são compostas por uma maior quantidade de muscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH,F))
seguida de quartzo (SiO2), caulinita (Al2Si2O5(OH)4), talco (Mg3Si2O10(OH)2) e goethita
(FeO(OH)) (Tabela 5.6).

Tabela 5.6 - Análise Mineralógica semiquantitativa através da difração de raios-X das amostras de Rizosfera de
plantas Aromática (Ar) e Não Aromática (Nar), coletadas na Serra do Ouro Branco.
Amostra
Ar 01
Ar 02
Ar 03
Ar 04
Ar 05
Ar 06
Ar 07
Ar 08
Nar 01
Nar 02
Nar 03
Nar 04
Nar 06
Nar 07
Nar 08
Nar 09

Rizosfera
Muscovita
67
40
73
52
42
54
29
33.7
49
48
65.7
43
43.4
33.7
42
61.6

Quartzo
14
25
33
19
7.9
31
35
18.2
33
31.3
36.6
29
15.2

Caulinita
15
34
10
7
14
15
35
25.7
17
14
15.2
12
15.2
17.8
10
19.2

Talco
11
7
10
16
9
28
15
7.9
8
7.1
11.9
13
-

Goethita
7
5
7
2
3
2
21.8
3
3
1
4
3
6
4

AR= rizosfera de plantas Aromáticas; NAR= rizosfera de plantas Não Aromaticas.

Apenas os minerais quartzo (test tg.l= 7;0,05= -3,11 e p=0,01) e talco (test tg.l= 7;0,05= 2,54
e p= 0,01) apresentaram diferença significativa com relação à concentração nas amostras de solo
da rizosfera. O Quartzo apresentou maior concentração média na área não aromática enquanto o
Talco apresentou concentração média mais elevada na área aromática (Figura 5.8)
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Figura 5.8 - Concentração média de minerais em amostras de solo da rizosfera de L. ericoides das duas áreas de
estudo. MV – muscovita; QT – quartzo; CA – caulinita; TC – Talco; GO – goethita. AR= rizosfera de plantas
Aromáticas; NAR= rizosfera de plantas Não Aromáticas.

Solo Matriz
As amostras de solo matriz de ambas as áreas apresentaram uma composição mineralógica
diferente das amostras de solo da rizosfera, uma vez que nas amostras de solo matriz foram
encontradas grandes concentrações de muscovita e quartzo, e na maioria das amostras os
minerais goethita e talco foram ausentes (tabela 5.7).
Tabela 5.7 - Análise mineralógica semiquantitativa por difração de raios-X de amostras de solo matriz. Valores em
%.
Amostra

Solo Matriz
Muscovita

Quartzo

Caulinita

Goethita

Talco

Ar 01

67

22

11

-

-

Ar 02

66

19

-

15

-

Ar 03

60.4

26.7

12.9

-

-

Ar 04

69

31

-

-

-

Ar 05

41

26

23

-

10

Nar 01

58

20

12

-

10

Nar 02

53.5

32.3

14.1

-

-

Nar 03

53

26

21

-

-

Nar 04

44

30

14

-

12

Nar 05

56

23

14

-

7
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Figura 5.9 - Concentração de minerais em amostras de Solo Matriz das duas áreas de estudo. MV – muscovita; QT
– quartzo; CA – caulinita; TC – Talco; GO – goethita.

5.3.3 - Permeabilidade
Ambas as áreas de estudo apresentaram grande diferença na condutividade hidráulica entre as
parcelas. Apesar de tal discrepância, o solo da área aromática (Ar) apresentou uma maior
capacidade de condutividade hidráulica em suas duas parcelas (Ar 1 e Ar 2) em relação ao solo
das parcelas da área não aromática (Nar 1 e Nar 2) (Figura 5.10).

Condutividade hidráulica
em cm/s

9,00E-06
8,00E-06
7,00E-06
6,00E-06
5,00E-06
4,00E-06
3,00E-06
2,00E-06
1,00E-06
0,00E+00

8,17E-06
6,67E-06
4,90E-06
4,00E-06

Ar 1

Ar 2

Nar 1

Nar 2

Figura 5.10 - Valores de condutividade hidráulica (cm/s) do solo das duas áreas de estudo.
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5.3.4 – Umidade
A diferença de umidade entre as áreas foi notavelmente significativa (Anova: F1,36 = 6,49,
p<0.02) e apontou a rizosfera da área não aromática como um substrato mais úmido. Quando
comparado os tipos de substrato, independente das áreas, a rizosfera é o substrato mais úmido
(Tabela 5.8; Anova: F1,36 = 12,0, p<0.001).
Tabela 5.8: Percentual de água em amostras de rizosfera e solo matriz. Media ± Erro padrão.
Aromática

Umidade (%)

Não Aromática

Rizosfera

Solo Matriz

Rizosfera

Solo Matriz

13,41 ± 3,80

11,00 ± 0,202

21,47 ± 5,63

11,80 ± 1,14

5.3.5 - Matéria Orgânica
O efeito da acumulação de matéria orgânica na rizosfera em comparação com o solo matriz
foi notável e altamente significativo (Anova: F1,36 = 22.5, p<0.0001), sendo que independente
das áreas a concentração de matéria orgânica foi sempre maior na rizosfera comparado com o
solo matriz (Tabela 5.9) (Anova: Áreas: F1,36 = 0.01, p>0.9; Interação de fatores: F1,36= 0.07,
p>0.8).

Tabela 5.9 - Percentual médio de matéria orgânica em amostras de rizosfera e solo matriz. Media ± Erro padrão
Aromática

Matéria Orgânica (%)

Não Aromática

Rizosfera

Solo Matriz

Rizosfera

Solo Matriz

26,80 ± 7,53

13,72 ± 0,247

25,78 ± 6.90

14,11 ± 0,967

5.3.6 - pH
O pH do substrato (rizosfera e solo matriz) não divergiu entre as áreas (Anova: F1,24= 1,91,
p>0,1), e embora não haja diferança de uma área para a outra o pH da rizosfera foi
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significativamente mais baixo (Anova: F1,24= 8,47, p<0,01) em relação ao solo matriz (Tabela
5.10), caracterizando a rizosfera como um substrato mais ácido pH do Solo Matriz.

Tabela 5.10 - pH em amostras de rizosfera e solo matriz. Media ± Erro padrão.
Aromática

pH

Não Aromática

Rizosfera

Solo Matriz

Rizosfera

Solo Matriz

4,64 ± 0,24

4,96 ± 0,2

4,62 ± 0,14

4,76 ± 0,2

5.3.7 - Concentração disponível de nitrogênio (N) e fósforo (P) no substrato
A concentração de P não foi diferente nem entre as áreas (Anova: F1,36= 0,53, p>0,4) nem
entre os substratos, rizosfera e solo matriz, (Anova: F1,36= 1,7, p>0,2). Já em relação à
concentração de N, foi observada uma concentração significativamente mais elevada na rizosfera
da área aromática em comparação com o solo matriz (Tabela 5.11), e também em relação à
rizosfera e o solo matriz da área não aromática (Anova: F1,36= 5,89, p< 0,025). Em outras
palavras, somente as plantas aromáticas parecem estar retornando N em quantidade suficiente
para os solos no micro-habitat de suas raízes.

Tabela 5.11 - Concentração de N e P (mg/kg) em amostras da rizosfera e solo matriz. Media ± Erro padrão.
Rizosfera

Solo Matriz

Aromática

Não Aromática

Aromática

Não Aromática

N

1.587,0 ± 774

738 ± 151

400,0 ± 89,4

333 ± 151

P

1,46 ± 0,53

1,50 ± 0,34

1,40 ± 0,59

1,11 ± 0,17

5.3.8 - Análise Geoquímica do Solo (ICP-OES)
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Foram realizadas análises das concentrações de macro e micronutrientes, dentre outros
elementos considerados não essenciais, em amostras coletadas nos dois tipos de solo: rizosfera e
solo matriz, nas duas áreas de estudo, aromática (Ar) e não aromática (Nar).
Rizosfera
Dentre os micronutrientes e macronutrientes essenciais avaliados na fração total do solo
(Tabela 5.12), as concentrações totais do Cobalto (Co) e Potássio (K) foram significativamente
maiores (p<0,05) na área não aromática (Nar). Já o Cobre (Cu), Cálcio (Ca) e Enxofre (S)
apresentaram concentração significativamente mais elevada (p<0,05) no solo da rizosfera da área
aromática (AR) (Tabela 5.12). Dentre os elementos não essenciais, apresentaram concentração
significativamente mais elevada (p<0,05) no solo da rizosfera da área aromática o alumínio e o
zircônio (Zr) (Tabela 5.12).
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Tabela 5.12 - Concentração(mg/kg) de micro e macronutrientes essenciais e elementos não essenciais, obtidos da
digestão total (Concentração total) e digestão parcial (Fração disponibilizável) de amostras de solo da Rizosfera
coletadas nas duas áreas de estudo.

Elementos

Rizosfera
Digestão Total

Micronutrientes
Co
Cu
Fe
Mn
Na
Ni
Zn
Macronutrientes
Ca
K
Mg
P
S

Digestão Parcial

Ar

Nar

Ar

Nar

6,39 ± 2,17
22,5 ± 11,3 *
28752 ± 5532
454 ± 235
362,4 ± 81,4
42,2 ± 10,4

9,74 ± 1,37 *
7,60 ± 3,42
30935 ± 5020
396 ± 158
602,5 ± 47,2
41,08 ± 5,53

23,4 ± 11,0 *
14124 ± 4610
353 ± 213 **
27,17 ± 4,49
3,16 ± 1,64 *
28,41 ± 7,63 *

7,29 ± 3,56
8811 ± 3873
192 ± 135
25,16 ± 5,74
1,59 ± 1,18
17,38 ± 3,81

660 ± 216 *
18327 ± 7529
735 ± 200
297,9 ± 67,9
366 ± 132 *

306,0 ± 93,3
31374 ± 3575 *
834 ± 129
212,0 ± 36,5
249,7 ± 62,0

536 ± 242 *
797 ± 287 *
119,3 ± 45,5 *
256,6 ± 52,6 *
346 ± 124 **

247,0 ± 70,2
445,1 ± 95,1
50,8 ± 23,0
183,6 ± 30,9
244,4 ± 56,1

Não essenciais
Al
41740 ± 14555
67323 ± 6702 *
5753 ± 1050 *
3155 ± 790
Ba
676 ± 278
1381 ± 150 *
85,5 ± 27,7
74,8 ± 22,9
Cr
29,01 ± 6,57
33,50 ± 7,43
8,86 ± 2,70
6,68 ± 3,03
Li
1,882 ± 0,800
3,829 ± 0,533 *
0,1708 ± 0,0728 *
0,0998 ± 0,0673
Pb
15,19 ± 7,10 *
3,12 ± 5,02
15,56 ± 1,57
13,94 ± 3,16
Sc
1,710 ± 0,372
2,727 ± 0,306 * 0,3816 ± 0,0939 ** 0,3546 ± 0,0955
Sr
29,21 ± 8,31
38,15 ± 4,40 *
11,66 ± 3,51 **
10,74 ± 2,52
Th
17,90 ± 4,37
20,09 ± 3,88
9,71 ± 3,50
14,40 ± 2,95 *
Ti
1712 ± 633
1970 ± 321
63,1 ± 23,7
61,7 ± 31,6
V
47,3 ± 12,0
61,67 ± 9,41 *
8,28 ± 4,67 *
3,06 ± 2,86
Y
6,01 ± 1,05
6,83 ± 1,35
1,606 ± 0,442
2,217 ± 0,500
Zr
104,5 ± 17,3**
91,5 ± 12,2
2,755 ± 0,260
3,125 ± 0,133 *
* indicam diferença significativa (p<0,05) das concentrações dos elementos entre as populações Ar e NAR;
- valores abaixo do limite de quantificação do ICP-OES;
Media ± Erro padrão

Considerando a fração disponibilizável do solo, todos os macro e micronutrientes avaliados
apresentaram concentração significativamente maior no solo da rizosfera da área aromática,
exceto o cobalto (Co) (com valores abaixo do limite de quantificação do ICP-OES) o ferro (Fe) e

92

Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 234, 198p.

o sódio (Na). Os elementos não essenciais alumínio (Al), lítio (Li), escândio (Sc), estrôncio (Sr)
e vanádio (V) também apresentaram concentração significativamente mais elevada no solo da
rizosfera da área aromática. Já o zircônio (Zr) e tório (Th), apresentaram maior concentração no
solo da rizosfera da área não aromática (Tabela 5.12).
Solo Matriz
Dos elementos extraídos da digestão total, apresentaram concentração total significativamente
maior no solo matriz da área não aromática o sódio (Na), o cálcio (Ca) e o escândio (Sc). O tório
(Th) apresentou concentração mais elevada no solo matriz da área aromática. Considerando a
fração disponível, os elementos que apresentaram concentração mais elevada na área aromática
foram o cálcio (Ca), potássio (K), magnésio (Mn), manganês (Mn), alumínio (Al), lítio (Li) e
zircônio (Zr) (Tabela 5.13).
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Tabela 5.13 - Concentrações médias (mg/kg) de micro e macronutrientes essenciais e elementos não essenciais,
obtidos da digestão total (Concentração total) e digestão parcial (Fração disponibilizável) de amostras de Solo Matriz
coletadas nas duas áreas de estudo.

Elementos

Solo Matriz
Digestão total
Ar

Digestão parcial
Nar

Ar

Nar

Micronutrientes
Co
7,35 ± 1,79
8,335 ± 0,454
Cu
7,15 ± 0,928
6,43 ± 3,12
7,793 ± 0,921
6,68 ± 3,06
Fe
29596 ± 2755
28968 ± 1922
11882 ± 5489
8202 ± 1552
Mn
348,0 ± 102
277,0 ± 26,7
236 ± 106**
95,7 ± 13,6
Na
395,1 ± 94,6
562,3 ± 43,3 *
26,81 ± 3,77
24,72 ± 6,72
Ni
8,79 ± 2,36
11,06 ± 1,16
1,795 ± 0,783
1,236 ± 0,323
Zn
34,57 ± 3,87
36,62 ± 4,20
19,02 ± 7,14
20,5 ± 11,5
Macronutrientes
Ca
364 ± 114**
194,6 ± 30,3
293,1 ± 95,3 *
148,0 ± 41,4
K
25026 ± 8413
29008 ± 3278
978 ± 286 *
330 ± 101
Mg
941 ± 334
725 ± 105
101,8 ± 37,5 *
36,23 ± 5,94
P
230,8 ± 48,1
186,2 ± 51,7
195,2 ± 43,5
146,5 ± 39,0
S
151,4 ± 45,8
150,7 ± 56,1
151,6 ± 42,0
148,5 ± 46,7
Não essenciais
Al
57410 ± 18724
60306 ± 6061
8975 ± 2690 *
2342 ± 845
Ba
925 ± 300
1264 ± 203
95,7 ± 33,9
57,8 ± 26,6
Cr
32,45 ± 5,75
31,66 ± 2,55
8,91 ± 2,86
6,18 ± 1,34
Li
2,71 ± 1,01
3,316 ± 0,526
0,31 ± 0,09 *
0,07 ± 0,02
Pb
11,34 ± 8,17
2,75 ± 5,50
16,48 ± 4,54
13,32 ± 3,06
Sc
1,86 ± 0,45
2,53 ± 0,26 **
0,30 ± 0,04
0,289 ± 0,05
Sr
30,78 ± 7,98
35,63 ± 3,01
12,57 ± 4,27
9,56 ± 1,95
Th
27,98 ± 5,87 **
18,86 ± 6,77
19,81 ± 6,18
11,61 ± 7,35
Ti
1783 ± 283
1997,0 ± 97,6
59,6 ± 16,9
69,5 ± 26,7
V
56,57 ± 9,57
57,30 ± 9,62
7,86 ± 4,85
3,169 ± 0,716
Y
7,445 ± 0,672
7,38 ± 1,31
2,301 ± 0,756
1,847 ± 0,666
Zr
130,3 ± 10,1
119,7 ± 10,1
3,708 ± 0,654**
2,839 ± 0,503
* indica diferença significativa (p<0,05) das concentrações dos elementos entre as populações Ar e Nar;
** indica diferença significativa (p<0,10) das concentrações dos elementos entre as populações Ar e Nar;
- valores abaixo do limite de quantificação do ICP-OES;
Media ± Erro padrão.

5.4 – CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DA SERAPILHEIRA
Todos os elementos, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fé, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,
Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr, são possíveis de se avaliar através do ICP-OES. Mas nas
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amostras de serapilheira analisadas, muitos deles estiveram abaixo do nível de quantificação do
ICP-OES e não foi possível mensurá-los. Os micronutrientes essenciais às plantas que foram
possíveis de quantificação nas amostras de serapilheira coletadas nas duas áreas de estudo,
aromática (Ar) e não aromática (Nar), foram o Cu, Fe, Mn, e Zn, e os macronutrientes foram Ca,
K, Mg e P. Outros elementos não essenciais também foram analisados, e estes são o Al, Ba, Cd,
Sr e Ti.
Os elementos que apresentaram concentrações significativamente diferentes (p<0,05) entre as
populações foram os macronutrientes cálcio (Ca), potássio (K), magnésio (Mg) e fóforo (P), o
micronutriente ferro (Fe) e os elementos não essenciais alumínio (Al), estrôncio (Sr), titânio (Ti)
e vanádio (V). Todos esses elementos apresentaram maior concentração na serapilheira coletada
na área de ocorrência da população aromática de L. Ericoides (tabela 5.14)

Tabela 5.14 - Concentração (mg/kg) de micronutrientes, macronutrientes e elementos não essenciais, obtidos da
digestão ácida de amostras de serapilheira.
Serapilheira
Elementos
Ar
Nar
Micronutrientes
9,85 ± 2,00
Cu
10,85 ± 6,31
Fe
8006 ± 3561*
4449 ± 1715
Mn
886 ± 489
667 ± 420
Zn
143,0 ± 30,8
123,4 ± 27,8
Macronutrientes
Ca
3278 ± 604*
1953 ± 799
K
787 ± 257
444,4 ± 54,1
Mg
356,0 ± 89,8*
199,2 ± 57,4
P
291,4 ± 90,1*
154,5 ± 44,3
Não essenciais
Al
3227 ± 1415*
1683 ± 469
Ba
17,78 ± 2,96
15,73 ± 2,31
Cd
466 ± 397
386 ± 417
Cr
6,65 ± 3,26
6,31 ± 3,75
Pb
6,32 ± 4,09
6,27 ± 4,15
Sr
20,43 ± 4,13*
11,54 ± 3,41
Ti
94,8 ± 59,8*
43,07 ± 9,19
V
6,29 ± 3,67 *
3,13 ± 1,08
Y
0,613 ± 0,411
0,592 ± 0,266
* indica a diferença significativa (p<0,05) entre as populações Ar e NAR para as concentrações do elemento.
Media ± Erro padrão.
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5.5 - CARACTERIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE L. ericoides.
5.5.1 - Análise química das folhas de L. ericoides (ICP-OES)
Todos os elementos, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,
Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr, são possíveis de se avaliar através do ICP-OES. Mas nas
amostras analisadas, muitos estiveram abaixo do nível de quantificação do ICP-OES e não foi
possível mensurálos.
Os micronutrientes essenciais às plantas avaliados nas amostras de folhas de L. Ericoides
coletadas nas duas áreas de estudo, aromática (Ar) e não aromática (Nar), foram o Cu, Fe, Mn,
Ni e Zn, e os macronutrientes foram Ca, K, Mg, P e S. Os elementos não essenciais Al, Ba, Cd,
Sr e Ti, também foram analisados. Com exceção do Estrôncio (Sr), as concentrações de todos
esses elementos avaliados não diferiram significativamente (p<0,05) entre as populações estudas
(Tabela 5.15).
Alguns micronutrientes como o ferro (Fe) e o níquel (Ni), o macronutriente cálcio (Ca), e os
elementos não essenciais alumínio (Al) e titânio (Ti) apresentaram diferença significativa ao
nível de significância de 0,10 (p<0,10). Todos esses elementos, exceto o Ni apresentaram maior
concentração nas folhas coletadas na população aromática (tabela 5.15).
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Tabela 5.15 - Concentração (mg/kg) de elementos maiores e traço obtidos da digestão ácida das folhas de L.
ericoides coletadas nas duas áreas de estudo.
Folha
Elementos
Ar
Nar
Micronutrientes
6,76 ± 1,30
Cu
8,22 ± 2,05
Fe **
677 ± 268
439 ± 149
Mn*
967 ± 288
1219 ± 29
Ni **
0,47 ± 1,32
2,36 ± 2,60
Zn
44,2 ± 12,9
63,4 ± 17,8
Macronutrientes
Ca **
3439 ± 347
3046 ± 431
K
8034 ± 1557
8606 ± 1498
Mg
968 ± 169
843 ± 192
P
358,8 ± 39,2
333,4 ± 61,4
S
1475 ± 216
1438 ± 255
Não essenciais
Al **
207,6 ± 61,1
148,6 ± 60,5
Ba
14,16 ± 7,20
11,70 ± 5,36
Cd
0,036 ± 0,100
0,362 ± 0,192
Sr *
14,23 ± 3,36
9,69 ± 3,79
Ti **
6,92 ± 3,67
3,97 ± 1,72
* Indica a diferença significativa (p<0,05) e ** Indica a diferença marginalmente significativa (p< 0,1) para as
concentrações dos elementos entre as populações aromáticas (AR) e não aromáticas (NAR). Media ± Erro padrão.

Alguns micronutrientes como o ferro (Fe) e o níquel (Ni), o macronutriente cálcio (Ca), e os
elementos não essenciais alumínio (Al) e titânio (Ti) apresentaram diferença significativa ao
nível de significância de 0,10 (p<0,10). Todos esses elementos, exceto o Ni apresentaram maior
concentração nas folhas coletadas na população aromática (Tabela 5.15).
5.5.2 - Concentração de N e P nas folhas de L. ericoides
As populações de L. ericoides apresentaram diferenças estatísticas, em relação à concentração
de N (test t g.l= 7;0,05 = -3,2 e p= 0,009) e P (test t g.l= 7;0,05 = -2,53 e p= 0,026) que estão em
concentração mais elevada nas folhas das plantas da população aromática (Tabela 5.16).
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Tabela 5.16 - Médias das concentrações de N e P (mg/Kg) e da razão N:P nas folhas de L. Ericoides.

Ar

Nar

N*

13643 ± 1482

11726 ± 815

P*

341 ± 72,4

283 ± 54,9

N:P

39,93 ± 4,16

42,52 ± 6,94

* indica a diferença significativa (p<0,05) entre as populações aromáticas (Ar) e não aromáticas (NAR). Media ±
Erro padrão

5.5.3 – Arquitetura
Os indivíduos da população aromática apresentaram média da altura total, altura do tronco
principal e circunferência de tronco mais elevada, enquanto os indivíduos da população não
aromática apresentaram uma copa maior. Mas somente o parâmetro de altura do tronco
apresentou diferença significativa (test tg.l= 13;0,05= 5.01 e p=0,00) entre as populações (Tabela
5.17).

Tabela 5.17 - Valores médios dos parâmetros de arquitetura avaliados em indivíduos de duas populações de L.
ericoides da Serra do ouro Branco. Medidas em cm.
Ar
Nar
Altura total
123,1 ± 46,0
102,4 ± 39,9
Diâmetro de copa
63,7 ± 36,9
79,8 ± 49,4
Altura tronco *
116,1 ± 70,7
20,92 ± 6,41
Circunferência
11,31 ± 6,49
9,81 ± 6,58
* indica a diferença significativa (p<0,05) entre as populações aromáticas (Ar) e não aromáticas (NAR). Media ±
Erro padrão

5.5.4 – Crescimento
Dentro da avaliação realizada para o crescimento dos indivíduos de L. Ericoides (arnica) nas
duas áreas de estudo a população aromática de arnica apresentou uma TCR maior tanto para os
ramos quanto para o caule (Figura 5.12), mas este crescimento foi estatisticamente significativo
(test tg.l= 13;0,05=2,37 e p=0,03) somente para os ramos.
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Figura 5.12 - Taxa de Crescimento Relativo (TCR) dos Ramos e Caule de indivíduos de L. ericoides das duas áreas
de estudo.

5.5.5 – Herbivoria
De modo geral, a população mais atacada por herbívoros foi a não aromática com 2.926
folhas danificadas contra 682 da população aromática em um total de 9000 folhas avaliadas para
cada área (Anexos III, Tabela III.2). Esta pressão de herbivoria sobre as plantas não aromáticas
também foi estatisticamente mais elevada (Test t= 7;0,05=2,49 e p=0,03).
5.5.6 - Análise Fitoquímica do Óleo Essencial (HPLC)
Rendimento do óleo essencial
O rendimento do óleo essencial obtido através do arraste por vapor foi considerado normal
para as duas áreas, de acordo com dados relatados na literatura. De modo geral, as folhas de L.
ericoides das plantas aromáticas apresentaram uma maior produção de óleo essencial 2,73%,
contra 2,14% das folhas não aromáticas.
Perfil cromatográfico do óleo essencial

A composição fitoquimica do óleo essencial extraído das folhas de L. ericoides coletadas de
indivíduos nas duas áreas de estudo está representada na Tabela 5.19. As estruturas referentes aos
compostos citados na Tabela 5.19 estão apresentadas nas Figuras 5.14 e 5.15 (exceto o composto
nº 29 que não foi encontrada a sua estrutura).
Foram identificados um total de 37 compostos no óleo extraído das plantas oriundas das duas
áreas, sendo 13 comuns entre as áreas, 15 pertencendo somente à área aromática e 9 à não
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aromática. A população aromática apresentou maior quantidade de compostos fenólicos,
diterpenos e ácidos graxos na composição do óleo essencial (Tabela 5.18).
Apesar da diferença de constituição, em ambas as áreas os óleos essenciais são compostos por
dois grupos principais, os compostos fenólicos (derivados do ácido cinâmico e benzóico) e os
sesquiterpenos.

Tabela 5.18 - Componentes semelhantes e diferentes na composição do óleo essencial extraído das duas populações
de L. ericoides, aromática (AR) e não aromática (NAR)
Grupos
Compostos fenólicos
Monoterpenos
Sesquiterpenos
Diterpenos
Triterpenos
Ácido graxo
Aldeído

Nar
2
0
3
0
2
1
1

100

Ar
8
1
2
1
1
2
0

Ambas
6
2
4
0
0
1
0
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Tabela 5.19 - Constituintes do óleo essencial extraído das folhas de indivíduos adultos de Lychnophora ericoides nas duas populações de estudo,
Aromática e Não Aromática 1 = Presença e 0 = ausência do composto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Componente
p-etilfenol
L-4-terpineol
alfa-terpineol
Acido salicílico, metil ester
Safranal
Beta-ciclocitral
cis-3-Hexenil valerato
Trans-cinamaldeido
Ácido cinamico, metil ester
Anetol / 4-propenilanisole
3-Alil-6-metoxifenol, m.Eugenol, chavibetol
3-Alil-2-metoxifenol
Disoxiloneno, cadineno
Cariofileno
1,4,7,-Cicloundecadieno
Alfa-cariofileno
2,6-ditertibutilquinona
Antioxidante DBPC
Fenil etil tiglato
Oxido de cariofileno
9,19-Ciclolanostan-24-ona
Humulane-1,6-dien-3-ol
3,5-di-tert-Butilcatecol
Hedicariol
Beta-selinenol, beta-eudesmol
Tetradecanal / Meristaldeido
Isopentil cinamato
Benzil benzoato / venzoato
Diisobutil ptalato
Ácido linoleico
Ácido linoleico, metil ester
4,4,8-Trimetiltriciclo[6.3.1.0(1,5)]dodecano-2,9-diol
Ambretolido / musk ambrete
Cinamil cinamato
4,4'-Ethilenebis(2,6-di-tert-butilphenol)
Viminalol, alfa-amirina
14b-octadecahidro-2H-picen-3-ona

Grupo funcional
Composto fenólico
Monoterpeno monocíclico
Monoterpeno monocíclico
Compostos fenólicos( derivado do ácido benzóico )
Aldeído monoterpênico
Diterpeno
Éster de ácido graxo
Derivado do ácido cinâmico (fenilpropanóide)
fenilpropanóide (derivado do ácido cinâmico )
Composto fenólico (fenil éster)
Composto fenólico (fenil éster, derivado do ácido cinâmico)
Composto fenólico (fenil éster, derivado do ácido cinâmico)
Sesquiterpeno
Sesquiterpeno
Sesquiterpeno
Sesquiterpeno
Compostos fenólicos ( cresol - benzoquinonas)
Composto fenólico (cresol)
Éster derivado do ácido cinâmico (fenilpropanóide)
Derivado oxidado de sesquiterpeno
Triterpeno
Sesquiterpeno derivado do humuleno (alfa-cariofileno)
Composto fenólico (catecol)
Sesquiterpeno
Sesquiterpeno, eudesmano
Aldeído
Éster derivado do ácido cinâmico (fenilpropanóide
Composto fenólico (éster benzóide volátil) Composto fenólico (derivado do ácido ftálico)
Ácido graxo insaturado (omega 6)
Éster de ácido graxo insaturado (omega 6)
Sesquiterpeno
Ácido graxo insaturado Éster derivado do ácido cinâmico (fenilpropanóide)
Composto fenólico (cresol) - derivado do dibunol
Triterpeno pentacíclico (sapogeninas)
Triterpeno pentacíclico (sapogeninas),
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Caracteristica
Flavorizante
Aromático volátil, inseticida
Aromático volátil, Flavorizante
Flavorizante
Flavorizante
Flavorizante
Aldeído aromático, flavorizante
Flavorizante
Óleo volátil, flavorizante e inseticida
Óleo volátil, Flavorizante
Óleo volátil, Flavorizante
Antiinflamatório, flavorizante
Antiinflamatório, flavorizante
Antioxidante
Flavorizante
Antiinflamatório e antifúngico
Flavorizante
Flavorizante
Flavorizante, inseticida
Flavorizante
Flavorizante
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Figura 5. 13 - Estruturas químicas referentes aos compostos fitoquímicos encontrados no óleo essencial das folhas de
L. ericoides de indivíduos das duas áreas de estudo. O número ao lado da figura corresponde ao composto químico de
mesmo número na tabela 5.19
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Figura 5.14 - Estruturas químicas referentes aos compostos fitoquímicos encontrados no óleo essencial das folhas de
L. ericoides de indivíduos das duas áreas de estudo. O número ao lado da figura corresponde ao composto químico
de mesmo número na tabela 5.19.

5.6 - ANÁLISES DE COMPONENTES PRINCIPAIS, DOS ELEMENTOS TOTAIS E
DISPONIBILIZÁVEIS NA RIZOSFERA E DISPONIBILIZÁVEIS NA SERAPILHEIRA
As análises de componentes principais (PCA) sobre as concentrações totais e
disponibilizáveis dos elementos químicos na rizosfera separaram as duas áreas de estudo com
relação ao background de metais existente em cada uma delas. Na Figura 5.16 podemos observar
que a primeira componente separou as áreas com relação ao background de metais totais
existentes no solo explicando 40% da correlação entre as variáveis. Salvo algumas exceções (K,
Mg e Al), todos os elementos da área não aromática (NAR) foram agrupados no lado negativo da
primeira componente enquanto que os elementos da área aromática (AR), exceto Ca e S,
agruparam-se no lado positivo.
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Figura 5.16 - Comparação do background de metais totais na rizosfera de duas populações de L. ericoides.

A Figura 5.17 mostra que a separação das áreas em relação aos metais disponibilizáveis da
rizosfera foram melhor representados pela segunda componente, que explica 63,8% da correlação
entre as variáveis. Com exceção do Ca, todos os elementos presentes na área aromática foram
agrupados no lado positivo da segunda componente enquanto que os elementos da área não
aromática, exceto S, foram agrupados no lado negativo.
Interessante também foi a separação das duas áreas em relação ao background de metais da
serapilheira. Analisando a primeira componente (Figura 5.18) que corresponde a 51,2% da
correlação dos dados, os elementos da área aromática, com exceção do Ba, se agruparam no lado
positivo enquanto que os elementos da área não aromática, exceto Cu e Zn, se agruparam no lado
negativo.
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Figura 5.17 - Comparação do background de metais disponibilizáveis na rizosfera de duas populações de L. ericoides
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Figura 5.18 - Comparação do background de metais disponibilizáveis na serapilheira das duas áreas de estudo.
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5.7- RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS BIÓTICAS E ABIÓTICAS EM CADA ÁREA
DE ESTUDO.
Anteriormente às análises de regressão foi realizada para cada área uma análise de
componentes principais (PCA). A PCA agrupou as variáveis bióticas e abióticas de cada área em
alguns grupos principais (Anexos IV, Figuras IV.1 e IV.2) dos quais foram retiradas as relações a
serem testadas nos modelos de regressão múltipla stepwise.
Através dos modelos de regressão gerados foram encontradas algumas correlações positivas e
significativas na área aromática entre as medidas alométricas altura de tronco e diâmetro de copa
com variáveis como pH e concentração de fósforo nas folhas (Tabela 5.20, equações 1,2 e 3).
Uma correlação negativa foi observada entre taxa de crescimento relativa dos ramos com a
concentração de Mg nas plantas (Tabela 5.18, equação 4). Também foi observado que a
herbivoria é afetada negativamente pelo alumínio presente nas folhas, pelo pH e pela
circunferência do tronco (Tabela 5.20, equações 5, 6 e 7). Esta análise indica que o aumento da
concentração do Al nas folhas dos indivíduos promove o decréscimo da herbivoria, o que é de
certa forma correlacionado com o aumento da circunferência do tronco dos indivíduos da área
Aromática.
Tabela 5.20 - Regressão linear múltipla (stepwise) entre variáveis bióticas e abióticas das áreas Aromática (AR) e
Não Aromática (NAR).

Área

Variável Resposta

Equação

R2

1

AR

Altura de tronco

y= -982,6 + 191pH

76,19

2

AR

Altura de tronco

y= -722 + 155pH + 1,05P/Folha

86,82

3

AR

Diâmetro de copa

y= -497 + 122pH

70,23

4

AR

TCR Ramos

y = 55,91 - 0,03Mg/Pl

49,89

5

AR

Herbivoria

y= 1,35 + 0,72Ni/Pl

51,12

6

AR

Herbivoria

y= 18,43 - 0,01Al/Pl - 2,7pH

72,83

7

AR

Herbivoria

y= 3,29 - 0,13Circ. Tronco

48,03

8

NAR

Altura de tronco

y= -23,46 + 4,9 M. org.

79,3

9

NAR

Altura de tronco

y= -20,14 + 0,205P/Ser

37,7

10

NAR

Circ. de tronco

y= 7,66 + 0,66M. Org

86,65

11

NAR

TCR Ramos

y= -61,61 - 0,085Al/Pl + 19,1pH

73,32

12

NAR

Diâmetro de copa

y= -1408 - 157,89P/solo - 0,618P/folha + 418pH

99,3

13

NAR

Herbivoria

y= 1,327 + 0,0128Alt. Tronco

72,73

Todas as correlações foram significativas com p<0,05.
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Na área não aromática foram observadas correlações positivas e significativas entre a altura
de tronco dos indivíduos com a concentração de matéria orgânica na rizosfera e fósforo na
serapilheira (Tabela 5.20, equações 8 e 9), entre a circunferência de tronco e a concentração de
matéria orgânica na rizosfera (Tabela 5.20, equação 10) e entre a herbivoria e a altura do tronco
dos indivíduos. Correlações negativas foram encontradas entre a taxa de crescimento relativo dos
ramos e a concentração de Al nas plantas, bem como entre o diâmetro de copa e a concentração
de P no solo e nas folhas (Tabela 5.20, equações 11 e 12).
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CAPÍTULO 6
DISCUSSÃO

As características edáficas da serra do Ouro Branco claramente influenciaram a ocorrência,
densidade e distribuição espacial de L. Ericoides, como de fato esperado (Santo et al. 2002;
Stallins 2006; Fujaco 2007). Embora inseridas em uma mesma formação geológica, algumas
áreas, além de apresentar topografia diferente umas das outras, podem ter composição de
substrato distintas em relação à concentração de elementos químicos e características físicas
como concentração de matéria orgânica, pH e umidade. Por outro lado, os fatores abióticos
podem ser influenciados pelo clima, vegetação e microfauna do solo (Koch 1957, Phillips 1995).
As áreas investigadas neste estudo apresentaram topografias distintas com relevante diferença
na declividade dos locais onde a maioria dos indivíduos ocorre (Figuras 5.1, 5.2 e 5.3). A área
com plantas não aromáticas apresenta topografia mais plana e assim, por ser uma área mais
aberta, pode sofrer mais com a ação do vento. E, embora as áreas de ocorrência das populações
dessa espécie estejam inseridas dentro de uma mesma unidade geológica, com a predominância
de metarenitos, elas apresentam também diferenças em relação a alguns minerais constituintes da
rocha como a maior concentração de feldspato na área aromática e de sericita na não aromática.
Concentrações diferentes de alguns óxidos foram observadas em ambas as áreas. A área com
plantas aromáticas apresentou maior concentração de dióxido de sílica e óxido de ferro enquanto
a área com plantas não aromáticas apresentou concentrações mais elevadas de óxido de alumínio,
óxido de titânio e o óxido de potássio. Concentrações diferentes de alguns óxidos foram
observadas em ambas as áreas. A área com plantas aromáticas apresentou maior concentração de
dióxido de sílica e óxido de ferro enquanto a área com plantas não aromáticas apresentou
concentrações mais elevadas de óxido de alumínio, óxido de titânio e o óxido de potássio.
Também foram identificadas algumas diferenças em relação a alguns elementos (macro e
micronutrientes) encontrados no solo. Na fração total do solo matriz e da rizosfera de ambas as
áreas não foram encontradas diferenças significativas em relação à maioria dos elementos
químicos analisados. Já na fração disponibilizável do solo matriz, foram observadas alguma
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diferenças com relação aos elementos Mn, Ca, K, Mg, Al e Li, que apresentaram concentração
mais elevada na área com plantas aromáticas (tabela 5.12). Na fração disponibilizável da
rizosfera, foram observadas diferenças significativas entre as áreas para os elementos Cu, Mn, Ni,
Zn, Ca, K, Mg que também apresentaram maior concentração na área com plantas aromáticas
(tabela 5.11). Na serapilheira, os elementos que apresentaram diferença significativa entre as
áreas, foram encontrados em maior concentração também na área com plantas aromáticas, são
eles o Fe, Ca, Mg, P, Al, Sr e V (tabela 5.13).
As concentrações dos elementos nas folhas de L. ericoides não diferiram significativamente
entre as plantas das duas áreas (Tabela 5.15). Por outro lado, a concentração da maioria dos
micronutrientes não respondeu às concentrações dos mesmos nos solos. Em ambas as áreas, as
plantas conseguiram manter a concentração foliar dos micronutrientes Co, Cu, Fe, Na, Ni e Zn,
inferior em relação à concentração destes no solo. Estes dados nos levam a acreditar que as
plantas de ambas as áreas possuem mecanismos de exclusão, pois, apesar de necessários em
concentração traço, muitos microelementos quando ultrapassam níveis teciduais mínimos podem
exercer um efeito tóxico interferindo no transporte eletrônico da respiração e da fotossíntese,
afetando o metabolismo secundário assim como o crescimento das plantas (Larcher 2000, Silber
& Bar-tal 2008).
Por outro lado, em ambas as áreas foram observadas concentrações foliares para os
macronutrientes Ca, K, Mg e S muito mais elevadas do que as concentrações presentes na fração
disponibilizável da rizosfera. Foram notadas concentrações 4 a 10 vezes mais elevadas nas folhas
em relação à fração disponibilizável da rizosfera e 8 a 11 vezes mais elevadas nas folhas em
relação à fração disponibilizável do solo matriz. Este fenômeno está associado ao fato de que em
solos distróficos, as plantas ajustam sua morfologia, fisiologia e etapas do desenvolvimento às
condições edafo-climáticas e podem alterar a química da rizosfera no sentido de aumentar a
captação de elementos limitantes (McBride 1994, Larcher 2000). Entretanto, neste processo
alguns elementos não essenciais ou potencialmente tóxicos se tornam também mais disponíveis, e
acabam sendo absorvidos (Larcher 2000). Isto pode ser observado nas folhas dos indivíduos de L.
ericoides para o Mn. Na área com plantas aromáticas o Mn se encontra em concentração 3 e 4
vezes maior na folha do que a concentração presente na fração disponibilizável da rizosfera e do
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solo matriz, respectivamente. Na área com plantas não aromáticas o Mn apresentou concentração
6 e 12 vezes maior nas folhas que a concentração presente na fração disponibilizável da rizosfera
e do solo matriz, respectivamente.
A alta concentração de Mn nas folhas também pode estar associada ao fato de que as plantas
podem absorver elementos químicos proporcionalmente ao conteúdo presente nos solos onde se
desenvolvem. Elas também podem absorver quantidades inferiores ou até bioacumular estes
elementos em concentrações que excedem as concentrações dos solos (Siegel 2002). Assim,
como as plantas de ambas as áreas crescem sobre um substrato ácido e com alta concentração de
Mn, os indivíduos possuem concentrações foliares altíssimas (acima de 900mg/kg), indicando
uma tendência dessas plantas em acumular este elemento.
A concentração de Mn nas folhas de arnica, além de mais elevada em relação ao solo também
está muito acima da concentração esperada em tecidos vegetais, entre 10 e 100 ppm segundo
Prassad (2001) e entre 20 a 300 mg/kg segundo Larcher (2000). Entretanto, mais importante que
isto é que já foi verificado para Byrsonima variabilis, nesta mesma região, um efeito negativo da
bioacumulação de Mn na inibição de taxas de herbivoria (Corrêa 2006). No presente estudo este
efeito não foi detectado, o que talvez esteja relacionado com a elevada concentração do elemento
em todas as plantas amostradas. A variação do Mn observada entre as plantas pode estar acima
dos níveis onde o efeito inibidor à herbivoria já se manifestaria. De fato os níveis de Mn
observados em L. ericoides foram maiores que os observados por Corrêa 2006 em B. Variabilis
que esteve entre 120 e 752mg/kg.
Outro elemento tóxico que chamou a atenção foi o AL. Apesar de sua concentração nas
folhas diferir entre as populações, os indivíduos de ambas as populações foram eficientes na
exclusão deste elemento. As plantas aromáticas possuem concentração de até 276 vezes menos
Al em relação à fração total e de até 43 vezes menos Al em relação à fração disponibilizável da
rizosfera e do solo matriz respectivamente. As plantas não aromáticas possuem concentração de
até 450 vezes menos Al em relação à fração total e de até 20 vezes menos Al em relação à fração
disponibilizável da rizosfera e solo matriz respectivamente. Assim, os indivíduos de ambas as
áreas conseguem manter suas concentrações internas de Al inferiores às do solo e distantes do
nível considerado crítico para espécies nativas que é de 1000mg kg-1 segundo Haridasan (2008).
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Já neste caso, plantas com maiores concentrações de Al tiveram menores taxas de herbivoria,
sugerindo que há uma demanda evolutiva conflitiva entre não se intoxicar e utilizar os metais
pesados acumulados como uma forma complementar de defesa contra insetos, um efeito
complementar à inibição de herbivoria aparentemente provocada pela presença de compostos
fitoquímicos aromáticos (veja abaixo).
Análises sobre os elementos traço totais e disponibilizáveis no solo e na serapilheira (Figuras
5.16, 5.17 e 5.18), tornou notável a separação das duas áreas de estudo corroborando com a
hipótese de que as espécies estão inseridas em substratos com diferentes backgrounds de
elementos químicos. Apesar destas diferenças, principalmente na fração disponibilizável, não foi
observada a mesma separação das áreas para os elementos químicos presentes nas folhas.
Diante deste cenário de resultados, e levando em consideração outras características
peculiares do substrato onde cresce a população aromática (maior capacidade de condutividade
hidráulica, maior concentração de N), podemos afirmar que os indivíduos aromáticos estão
inseridos em um solo bem estruturado do ponto de vista físico e quimicamente mais rico. Embora
seja um solo melhor nutrido que o da população não aromática, também possui altas
concentrações de metais tóxicos em virtude da própria natureza da rocha mãe. Em geral, este
local apresentou maiores concentrações de vários metais pesados em relação à área da outra
população (Tabelas 5.12 e 5.13).
Um solo com mais disponibilidade de nutrientes, principalmente P e N, e com boas condições
de umidade provavelmente permitiu às plantas da área aromática investir recursos no
metabolismo secundário para a produção de toxinas de defesa. O investimento nesses compostos
metabolicamente caros, aparentemente não prejudicou necessidades primordiais como o
crescimento, uma vez que foram encontradas correlações significativas entre as medidas
alométricas altura de tronco e diâmetro de copa com o P presente nas folhas (Tabela 5.20). De
fato, os indivíduos aromáticos de L. ericoides apresentaram altura de tronco significativamente
maior em relação aos indivíduos não aromáticos. Diferença significativa também foi observada
para as medidas de crescimento dos ramos para os mesmos indivíduos.
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Além da maior alocação de biomassa nas plantas inseridas na área aromática, os resultados
apontam para uma menor pressão de herbivoria nesses mesmos indivíduos. Embora os efeitos da
herbivoria sejam mais demográficos (Martinez & López-Portillo 2003), a área menos atacada foi
a que apresentou menor concentração de indivíduos (Figuras 5.1, 5.2 e 5.3). Assim, o tamanho da
população não corresponde às melhores condições de habitat proporcionadas pela topografia. A
área com plantas aromáticas está inserida em uma área com topografia mais acidentada, com
mais fraturas nas rochas e consequentemente com mais locais para germinação de plântulas.
Assim, a baixa densidade demográfica pode não estar associada a fatores ecológicos ou abióticos
e sim a um fator antrópico. As plantas da população aromática são alvo freqüente de coleta por
parte de raizeiros, e embora não avaliada neste estudo, essa talvez seja a variável de maior
influência na dispersão dessas plantas que acaba por prejudicar seriamente seu sucesso
reprodutivo.
A menor pressão de herbivoria sofrida pela população aromática pode estar associada à
presença de metais tóxicos, como o Al e Mn, tanto no substrato quanto nas folhas. A
concentração de Al pode estar interferindo na palatabilidade das folhas da área aromática, uma
vez encontradas correlações negativas e significativas entre a concentração desse elemento e a
herbivoria (Tabela 5.20). Apesar de se encontrar em níveis não prejudiciais ao metabolismo das
plantas, o Al pode estar induzindo a lignificação das folhas e assim reforçando a esclerofilia
(Barker & Pilbean 2006, Haridasan 2000). O Mn também pode estar atuando no endurecimento
das folhas, uma vez que ele atua como importante cofator de enzimas na biossíntese de
compostos secundários como a lignina (Hernandes et al. 2010), aumentando assim a barreira
física das plantas contra herbívoros e outros agentes patogênicos. Deste modo, os dados deste
estudo sugerem que os compostos químicos de defesa gerados através do metabolismo
secundário em conjunto com a defesa física (lignificação das folhas/esclerofilia), estejam
funcionando como barreira efetiva contra os insetos herbívoros na área aromática.
Em solos distróficos como os do cerrado e dos campos rupestres existe uma tendência à
conservação do ciclo do N. Em contrapartida, algumas evidências também apontam para uma
severa limitação por P nas plantas submetidas a este tipo de substrato, o que é demonstrado pela
baixa concentração deste elemento no solo e uma alta eficiência do uso deste pelas plantas
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(Kozovits et al. 2007). Os dados deste estudo revelam uma concentração 40 vezes mais elevada
de N em relação ao P nas folhas dos indivíduos de ambas as áreas estudadas, e a razão N:P
também demonstra uma alta limitação por P em ambas as áreas.
Embora exista esta limitação por P, os dados também demonstram uma grande eficiência do
uso deste por parte das plantas de ambas as áreas, ou seja, a concentração encontrada nas folhas é
notavelmente maior em relação às concentrações encontradas na rocha, na rizosfera e na
serapilheira. Em parte, isso corrobora com os dados de Jacobi & Carmo (2008) que relatam a
importância nutricional das folhas de Lychnophora para a composição da serapilheira dos campos
rupestres e cangas.
Mesmo que aconteça o reaproveitamento de nutrientes dentro da própria planta, as folhas
senescentes ainda assim contribuem com o enriquecimento nutricional da serapilheira
proporcionando um microambiente mais rico em solos tão pobres como os dos campos rupestres.
Esta relação de fornecimento de nutrientes pela serapilheira pode ser visualizada nas correlações
entre a altura de tronco com a concentração disponibilizável de P na serapilheira (Tabela 5.20,
equação 9) e também de medidas alométricas como altura e circunferência de tronco com o teor
de matéria orgânica da rizosfera (Tabela 5.20, equações 8 e 10) encontradas para as plantas não
aromáticas. Embora tenha sido demostrado neste trabalho uma concentração significativamente
maior de N na rizosfera da área aromática, ficou claro que independente das áreas, a rizosfera
possui uma maior riqueza deste elemento em comparação com o solo matriz (Tabela 5.11).
Estas correlações demonstram a importância da serapilheira para as plantas, principalmente
da área não aromática que, em comparação à outra população, estão inseridas em um solo mais
pobre. Além disso, através da deposição de serapilheira espécies de campo rupestre (incluindo as
do gênero Lychnophora), que crescem em solos rasos, fornecem boas condições de germinação
logo abaixo delas, por promover o acúmulo de matéria orgânica e retenção de umidade (Jacobi &
Carmo 2008).
Uma relação negativa entre o P e o diâmetro de copa dos indivíduos não aromáticos foi
observada (tabela 5.20, equação 12). Esta relação pode ser explicada pelo fato de que as coletas
foram padronizadas, ou seja, a amostragem foi a mesma para todas as plantas independente do
seu tamanho, e assim a menor concentração de P por amostra representa uma menor concentração
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por unidade de copa (número N de folhas). Os indivíduos desta população com copas maiores
(apesar de diferença não significativa, ver Tabela 5.17) tiveram, de uma forma geral, P e
nutrientes capturados do solo repartidos entre todas as unidades meristemáticas existentes na
copa o que poderia resultar em uma maior esclerofilia das folhas devido à baixa quantidade de
nutrientes disponível no substrato, com deficiência observada especialmente para P.
Apesar do que prediz a teoria vigente (Feeny 1976, Coley et al. 1985, Herms and Mattson
1992), a mera esclerofilia por si só não inibiu a herbivoria na área não aromática. De uma forma
geral, o favorecimento da inibição da herbivoria causada por compostos carbônicos dosedependentes, como taninos e outros polifenóis, acontece mediante a existência de alternativas
alimentares não esclerófilas (Ribeiro & Basset 2007). Os ecossistemas de campo rupestre são
todos extremamente esclerófilos, sendo esperado que qualquer herbívoro nesta comunidade
ecológica seja adaptado à lida com o uma relação C/N alta (Ribeiro et al. 1999). Assim, sem
mecanismos de defesa mais eficientes os indivíduos não aromáticos acabam por sofrer mais
pressão de herbivoria, inclusive porque mesmo um herbívoro capaz de digerir folhas muito
esclerófilas, terá que comer uma quantidade maior delas para absorver a quantidade necessária de
nutrientes para o funcionamento do seu metabolismo.
O maior dano causado pela folivoria na área não aromática se enquadra nos primeiros níveis
de dano (Anexos III, Tabela III.2), ou seja, os herbívoros causam danos pequenos, mas em um
maior número de folhas. Segundo Zangerl et al. (2002) apesar da pequena porção foliar
danificada, o dano fotossintético pode ser até 3 vezes maior, isto é, a área fotossinteticamente
deprimida se estende bem além da área consumida pelo herbívoro. Isto pode explicar, em partes,
o crescimento reduzido e possivelmente a menor produção de óleo essencial, fruto do
metabolismo secundário, por parte dos indivíduos não aromáticos.
A redução do desenvolvimento dessas plantas também pode acontecer em virtude da
interação com o Mn (que está presente em concentrações tóxicas) com outros elementos. Este
quando em excesso pode provocar o decréscimo nos teores de Fe como descrito por Hernandes et
al. (2010), e também Ca, Mg, P dentre outros (Veloso et al. 1995), prejudicando desta forma o
funcionamento adequado do metabolismo da planta.
Além da pressão de herbivoria, existem evidências de que a síntese de terpenos, um dos mais
importantes constituintes dos óleos essenciais de L. ericoides, seja controlada principalmente por
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fatores genéticos. Mas Hannover (1992) e Langenheim (1994) relatam casos de variação na
síntese de terpenos ao longo do desenvolvimento da planta devido às diferenças nas condições de
substrato.
As diferenças nas condições ambientais impõem desafios evolutivos que vão interferir na
constituição genética das populações e conseqüentemente nas atividades fisiológicas realizadas
pelos indivíduos. Assim, embora pertencendo a uma mesma espécie, as populações podem
responder de modo diferente às tensões ambientais (Gershenzon 1984, Harborne 1992, Santo et
al. 2002, Curado et al. 2006). Acredita-se que este é o principal fator que poderia explicar a
produção de uma diversidade maior de compostos químicos nas plantas aromáticas (Tabela 5.18)
Além de agir sobre a diversidade, tem sido relatado na literatura que condições como
intensidade luminosa, estresse hídrico e nutricional, são fatores que exercem grande influência
também nos níveis de compostos secundários, em especial nos compostos fenólicos dentre os
quais se encontram muitos aromáticos (Mole et al. 1988; Gershenzon 1984; Simões et al. 2003).
É fato que a produção de compostos secundários acontece em ambas às populações, uma vez que
foram obtidos dados de rendimento de óleo tanto para a população aromática quanto para a não
aromática. E embora não sejam dados estatísticos, foi observado que a população aromática
apresenta maior produção de óleo essencial. Acredita-se que os compostos químicos relacionados
ao aroma sejam produzidos em quantidades mais elevadas nessa população em função da maior
disponibilidade de nutrientes no substrato onde ela está inserida. Sabe-se também que tecidos
mais novos geralmente possuem maior taxa biossintética de metabólitos (Hartmann 1996) tais
como óleos essenciais (Gershezon 1989). Assim, a maior produção de óleo na população
aromática pode também estar relacionada ao fato de esta população apresentar emissão de folhas
novas durante todas as estações do ano, conforme resultados do estudo fenológico realizado por
Barbosa 2006. Além de a população aromática apresentar maior rendimento de produção de óleo
essencial, observou-se também diferenças na constituição do óleo de uma população para a outra.
A população aromática apresentou maior diversidade de constituintes químicos, dentre eles
alguns compostos fenólicos aromáticos.
Outro fator que poderia justificar a presença de aroma nas plantas aromáticas é o fato de esta
população possuir no conteúdo do seu óleo essencial compostos de estrutura menor, o que lhe
confere maior volatilidade. Enquanto que os compostos da área não aromática possuem estruturas
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maiores e, portanto são menos voláteis (Figuras 5.14 e 5.15) (Simões et al. 2003). Embora se
tenha observado estas diferenças de composição do óleo de uma área para a outra, é importante
ressaltar que todos os compostos fitoquímicos associados à atividade farmacológica, que foram
encontrados neste estudo, estão presentes no perfil do óleo essencial das plantas de ambas as
áreas (Tabela 5.19).
O polimorfismo do óleo essencial extraído das duas populações corrobora com os resultados
de Lyra et al. (2008) e Curado et al. (2006), que apontam a formação de ecótipos para a
Lychnophora em virtude da adaptação genética à diversidade de substratos nos quais as
populações desta espécie estão inseridas, o que resultaria em uma diferença qualitativa nos perfis
de óleo essencial e conseqüentemente no perfume do mesmo.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSÕES

Os indivíduos de Lychnophora ericoides de ambas as populações se mostraram eficientes na
captação e estocagem da maior parte dos macronutrientes necessários ao seu desenvolvimento.
As plantas também se mostraram excluidoras em relação a alguns metais pesados, especialmente
o Al, e acumuladoras de Mn.
Este estudo sugere a necessidade de projetos futuros que foquem o uso da espécie como
potencial hiperacumuladora, uma vez que L. ericoides é endêmica de regiões com afloramentos
rochosos ricos em metais onde existe a atividade produtora de ferro, alumínio, manganês, ouro,
dentre outros metais. Assim, esta espécie além do seu caráter medicinal já bem estabelecido,
poderia oferecer serviços ecológicos como fitoextração, fitoestabilização ou fitoprospecção em
áreas degradadas e/ou contaminadas por metais pesados, pois é uma espécie adaptada ao regime
severo dos campos rupestres e tolerante às concentrações tóxicas de metais em seus tecidos
vegetais. Além disso, as plantas utilizadas principalmente na fitoestabilização e fitorremediação
devem extrair os metais do solo sem contaminar a alimentação humana ou animal, e as culturas
aromáticas como das arnicas podem ser alternativas adequadas para tal atividade.
As populações responderam às condições físicas e químicas do substrato de maneira
diferente. As plantas aromáticas apresentaram mais componentes no óleo essencial, foi menos
atacada por herbívoros e cresceu mais do que as plantas não aromáticas. Assim, os dados deste
estudo mostram que todos esses fatores estejam relacionados ás melhores condições do substrato
onde esta população está inserida.
O óleo essencial de L. ericoides de ambas as populações apresentou um grande polimorfismo
com dois tipos de óleo coexistindo dentro de uma mesma espécie. Esta variabilidade pode ser
determinada geneticamente embora os resultados apontem para diferentes pressões evolutivas
agindo como força de seleção para fenótipos especializados que são melhor adaptados ao
ambiente local.
.
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Neste estudo foram encontrados indícios de que o substrato esteja proporcionando melhores
condições de sobrevivência à população com plantas aromáticas, e que isto esteja interferindo
diretamente na qualidade da produção de compostos secundários. Apesar disso, não se pode
associar a atividade farmacológica atribuída à Lychnophora ericoides somente a uma das
populações uma vez que, foram encontrados componentes químicos relacionados à atividade
fitoquimica da espécie nos perfis do óleo essencial extraído das plantas de ambas as áreas. Deste
modo, faz-se necessária a quantificação dos componentes químicos do óleo essencial uma vez
que estes podem estar ocorrendo em maior quantidade em uma área em virtude das melhores
condições ambientais. Assim, não foram encontrados neste estudo dados suficientes que
justifiquem a crença popular que atribui a eficácia do “remédio” à aromaticidade da planta.
Os resultados encontrados neste estudo são de grande interesse para a gestão e conservação
de espécies frente a um crescente impacto antrópico sobre plantas medicinais de habitas
montanos.
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Anexos I
Dados de Rocha
Tabela I.1 - Resultados da análise por ICP-OES de amostras de rocha. Dados em mg/kg.
ID
Al
As
Ba
Be
Bi
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
P
Pb
S
Si
Sr
Th
Ti
V
Y
Zn

Branco
0,4059
<L.Q.
0,0033
<L.Q.
<L.Q.
0,742
<L.Q.
<L.Q.
<L.Q.
0,0088
1,208
0,2981
<L.Q.
0,0481
<L.Q.
<L.Q.
0,544
<L.Q.
<L.Q.
<L.Q.
<L.Q.
0,523
0,0024
<L.Q.
0,0982
<L.Q.
<L.Q.
0,3487

AR 1
39905
1,503
724
<L.Q.
11,36
146,2
<L.Q.
70,4
40,58
3,177
30240
20349
2,041
438,3
105,4
<L.Q.
396,8
7,44
72,2
<L.Q.
<L.Q.
430,1
24,31
25,14
2201
58,8
11,44
60,1

AR 2
39036
3,184
749
<L.Q.
11,88
129,3
<L.Q.
73,8
14,08
0,716
12846
20884
2,009
705
44,78
<L.Q.
366,3
4,438
48,86
<L.Q.
<L.Q.
387,8
28,99
15,23
1084
26,39
8,2
50,1
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NAR 1
54683
11,17
1259
<L.Q.
13,9
112,7
<L.Q.
103,5
26,71
1,735
17526
25503
3,123
573
137,4
<L.Q.
501
9,27
165
<L.Q.
<L.Q.
610
52,7
17,84
2107
38,91
11,09
56,1

NAR 2
54734
6,12
1740
<L.Q.
6,23
111,7
<L.Q.
48,97
9,77
3,637
13482
21059
3,092
530
121,3
<L.Q.
434,7
7,32
446,2
<L.Q.
<L.Q.
699
85,5
14,25
1071
25,13
8,93
52,5

L.Q.
0,249
0,073
0,001
0,001
0,077
0,343
0,005
0,007
0,011
0,006
0,66
0,062
0,003
0,013
0,010
0,033
0,458
0,016
0,055
0,065
0,475
0,030
0,0003
0,016
0,006
0,099
0,001
0,027
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Tabela I.2 - Resultados da análise por Fluorescência de raios X de amostras de rocha.
SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

K2O

Na2O

P2O5

Total

AR 1

81

0,17

11,15

2,1

*

0,15

*

3,98

*

*

99,99

AR 2

79,02

0,39

11,4

3,91

*

*

*

3,83

*

*

99,98

NAR 1

70,63

0,28

18,89

2,54

*

0,11

*

4,93

0,1

*

99,76

NAR 2

73,42

0,42

15,88

3,18

*

*

*

4,98

*

0,07

99,81

Padrão Analisado

49,91

3,61

14,15

15,96

0,18

2,39

7,52

1,51

3,14

0,89

99,76

Padrão certificado

50,39

3,81

12,4

15,59

0,21

3,94

7,95

1,52

2,71

0,63

99,65

Tabela I.3 - Resultados da análise petrográfica de amostras de rocha.
* = Não foi possível quantificar. Valores em %
Amostra
AR 1

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO K2O Na2O P2O5 Total
81

0,17

11,15

2,1

*

0,15

*

3,98

*

*

99,99

AR 2

79,02 0,39

11,4

3,91

*

*

*

3,83

*

*

99,98

NAR 1

70,63 0,28

18,89

2,54

*

0,11

*

4,93

0,1

*

99,76

NAR 2

73,42 0,42

15,88

3,18

*

*

*

4,98

*

0,07 99,81

Padrão Analisado 49,91 3,61

14,15

15,96

0,18

2,39 7,52 1,51

3,14

0,89 99,76

Padrão certificado 50,39 3,81

12,4

15,59

0,21

3,94 7,95 1,52

2,71

0,63 99,65
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Anexos II
Dados de Solo
Tabela II.1 - Resultados da análise granulométrica do solo da rizosfera (S1) e solo matriz (S2) das duas
áreas de estudo, aromática (AR) e não aromática (NAR).
Área

GRN

AMG

AG

AM

AF

AMF

S/A

AR S1

13,06

19,75

13,85

9,68

15,50

15,58

12,59

AR S1

11,55

16,84

12,18

11,55

17,75

11,20

18,93

AR S1

22,13

22,30

15,64

12,62

11,93

9,42

5,96

AR S1

6,75

12,91

23,46

24,30

15,02

9,79

7,76

AR S1

18,82

18,27

15,32

17,18

15,32

10,72

4,38

AR S1

22,12

14,33

26,68

22,78

8,29

2,07

3,73

AR S1

9,20

21,15

24,14

22,87

15,17

6,55

0,92

AR S1

2,56

17,55

27,61

31,76

11,05

2,96

6,51

AR S2

8,26

12,43

16,03

16,85

23,12

14,28

9,03

AR S2

16,31

14,41

7,82

8,95

17,89

19,93

14,68

AR S2

24,13

16,98

12,04

14,19

20,49

8,87

3,32

AR S2

45,31

8,67

5,78

6,41

24,73

2,46

6,63

AR S2

23,47

13,64

7,27

9,69

22,61

15,34

7,99

AR S2

25,22

12,78

8,53

23,03

22,19

6,13

2,14

NAR S1

8,08

15,13

15,24

18,00

20,86

12,68

10,02

NAR S1

6,93

17,26

17,57

42,68

0,00

8,78

6,78

NAR S1

3,36

9,61

15,02

23,13

24,16

16,23

8,49

NAR S1

6,72

14,90

20,06

22,20

19,77

10,32

6,04

NAR S1

11,34

16,21

15,34

16,98

16,03

11,77

12,33

NAR S1

6,69

13,38

14,34

16,53

18,46

14,34

16,27

NAR S1

8,66

12,06

12,44

18,15

16,10

14,50

18,09

NAR S1

4,92

12,65

15,18

19,16

22,05

13,30

12,73

NAR S1

8,82

14,58

11,76

16,46

20,15

14,14

14,08

NAR S1

5,65

19,04

22,67

21,89

12,55

8,92

9,28

NAR S2

5,42

5,01

8,85

18,84

21,01

20,36

20,51

NAR S2
NAR S2
NAR S2
NAR S2
NAR S2

3,26
15,62
6,55
4,91
9,72

7,88
29,60
10,49
12,26
14,72

9,38
13,88
12,19
11,75
16,34

39,92
20,20
20,24
18,57
33,70

0,00
12,52
17,50
17,28
11,52

15,86
5,03
11,08
14,87
10,79

23,71
3,16
21,95
20,36
3,22

S1= Rizosfera e S2= Solo Matriz.
GRN= grânulo; AMG = areia muito grossa (< 2mm); AG = areia grossa (< 1mm); AM = areia média (< 0,5mm); AF
= areia fina(< 0,250mm); AMF = areia muito fina (< 0,125mm); S/A = silte/argila (> 0,063 mm).
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Tabela II.2 - Determinação de Perda de matéria orgânica e umidade ao fogo de amostras de solo da área aromática.
AR P. 1

AR P. 1

AR P. 2

AR P.2

AR 1

AR 1

AR 2

AR 2

AR 3

AR 3

AR 4

AR 4

AR 5

AR 5

AR 6

AR 6

AR 7

AR 7

AR 8

AR 8

Massa do cadinho calcinado
Massa do cadinho calcinado +
Amostra

21,16

28,42

28,25

24,68

24,46

25,58

26,59

23,59

24,28

25,40

23,39

24,30

28,24

26,86

25,16

28,36

24,24

24,23

25,09

24,37

26,20

33,48

33,26

29,71

25,46

26,59

27,68

24,60

25,30

26,41

24,39

25,32

29,27

27,86

26,16

29,36

25,25

25,23

26,09

25,37

Massa da amostra
Massa do Cadinho + Am. Pós 1ª
secagem
Massa do Cadinho + Am. Pós 2ª
secagem
Massa do Cadinho + Am. Pós 3ª
secagem

5,04

5,06

5,01

5,02

1,00

1,01

1,09

1,00

1,01

1,01

1,01

1,02

1,03

1,01

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

1,00

25,67

32,92

32,70

29,15

25,34

26,47

27,60

24,52

25,10

26,23

24,29

25,21

29,15

27,77

26,03

29,22

25,07

25,05

25,95

25,24

23,34

26,46

27,60

24,52

25,10

26,22

24,28

25,21

29,15

27,77

26,02

29,22

25,07

25,04

25,95

25,23

% Umidade
Massa do Cadinho + Am. Pós
calcinação

25,66

32,91

32,70

29,15

25,34

26,46

27,60

24,52

25,10

26,23

24,28

25,21

29,15

27,77

26,02

29,22

25,07

25,04

25,95

25,23

10,72

11,16

11,14

10,98

12,51

12,83

7,53

7,43

19,08

18,40

10,76

11,06

12,08

9,58

13,53

13,74

18,56

18,94

14,55

13,92

25,52

32,77

32,56

29,02

25,22

26,35

27,52

24,46

24,97

26,09

24,15

25,07

29,06

27,66

25,89

29,07

24,87

24,85

25,75

25,03

Massa da Amostra Calcinada

4,36

4,35

4,32

4,34

0,77

0,76

0,94

0,87

0,69

0,69

0,77

0,77

0,81

0,80

0,73

0,71

0,63

0,62

0,66

0,66

Perda ao fogo (%)

13,50

14,03

13,83

13,56

23,63

24,32

14,12

13,66

31,59

32,17

23,65

24,55

20,99

20,09

27,12

28,92

37,63

37,94

34,16

34,19
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Tabela II.3 - Determinação de Perda de matéria orgânica e umidade ao fogo de amostras de solo da área não aromática.

Massa do cadinho calcinado
Massa do cadinho calcinado +
Amostra
Massa da amostra
Massa do Cadinho + Am. Pós 1ª
secagem
Massa do Cadinho + Am. Pós 2ª
secagem
Massa do Cadinho + Am. Pós 3ª
secagem

NAR P.
1

NAR P.
1

NAR P.
2

NAR P.
2

NAR
1

NAR
1

NAR
2

NAR
2

NAR
3

NAR
3

NAR
4

NAR
4

NAR
5

NAR
5

NAR
6

NAR
6

NAR
7

NAR
7

NAR
8

NAR
8

23,01

22,17

27,59

21,89

25,24

22,70

25,63

27,33

22,90

21,83

23,53

26,45

23,33

22,88

27,29

24,16

24,36

24,35

21,89

21,18

28,10

27,18

32,63

27,00

26,24

23,70

26,63

28,33

23,90

22,83

24,54

27,45

24,33

23,88

28,30

25,17

25,37

25,35

22,91

22,19

5,09

5,01

5,03

5,11

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,01

1,00

1,02

1,01

27,56

26,63

31,98

26,35

26,09

23,56

26,46

28,17

23,73

22,65

22,29

27,18

24,12

23,70

28,17

25,05

25,24

25,20

22,66

21,94

26,09

23,56

26,46

28,17

23,73

22,64

24,29

27,17

24,11

23,70

28,17

25,05

25,24

25,20

22,66

21,94

27,56

26,63

31,98

26,35

26,09

23,56

26,46

28,17

23,73

22,64

24,29

27,17

24,11

23,70

28,17

25,05

25,24

25,20

22,66

21,93

% Umidade
Massa do Cadinho + Am. Pós
calcinação

10,58

11,08

12,88

12,65

14,83

14,17

17,04

15,95

16,56

18,81

24,43

27,36

21,83

18,61

12,45

11,60

12,24

15,20

24,36

25,13

27,43

26,51

31,87

26,25

26,02

23,49

26,41

28,11

23,66

22,56

24,16

27,03

24,04

23,63

28,10

24,98

25,19

25,13

22,59

21,86

Massa da Amostra Calcinada

4,43

4,34

4,27

4,36

0,78

0,79

0,78

0,78

0,77

0,74

0,63

0,59

0,71

0,75

0,81

0,82

0,84

0,79

0,70

0,68

13,06

13,55

15,12

14,72

22,33

21,07

22,50

22,33

23,57

26,98

37,25

41,31

29,39

24,97

19,48

18,32

17,18

21,75

31,41

32,59

Perda ao fogo (%)
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Análise de Fósforo disponível, em amostras de solo das duas áreas de estudo:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
DEPARTAMENTO DE SOLOS
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS
RESULTADO ANALÍTICO DE NITROGÊNIO
Ref.
Lab
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

Ref. do
Cliente
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
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N
(dag/kg)
0,08
0,06
0,08
0,11
0,09
0,04
0,01
0,05
0,05
0,08
0,09
0,06
0,09
0,02
0,04
0,04
0,08
0,09
0,10
0,18
0,05
0,04
0,03
0,12
0,20
0,31
0,19
0,05
0,04
0,03
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Anexos III
Dados de Folha
Tabela III. 1 - Análise de Nitrogênio total e Fósforo total em amostras de folha de Lychnophora ericoides
Reg.

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

Id.
N. Lab Amostras

1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510

F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18

N
P
K
Ca
--------------------------------dag/kg---------------------------1,097 0,1733
1,314 0,0302
1,236 0,0302
1,097 0,0263
1,236 0,0302
1,159 0,0283
1,144 0,0384
1,113 0,0206
1,082 0,0224
0,495 0,0302
1,206 0,0302
1,376 0,0427
1,113 0,0302
1,577 0,0343
1,437 0,0343
1,484 0,0343
1,345 0,0343
1,376 0,0343
-
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S

-

-

Zn
Fe
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B
----------------------mg/kg(ppm)----------------------
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Tabela III.2 - Análise de herbivoria por área foliar perdida em amostras de folhas coletadas de indivíduos
nas duas Áreas de estudo.
Área/planta
OBAR/DIR P03
OBAR/DIR F13
OBAR/DIR F18
OBAR/DIR P04
OBAR/ESQ P06
OBAR/ESQ P07
OBAR/ESQ P08
OBAR/ESQ P09
OBAR/ESQ F24
Total de folhas analisadas
Total de folhas danificadas
OBNAR/ING P02
OBNAR/ING P05 F18
OBNAR/ING F07
OBNAR/ING P104
OBNAR/ING F08
OBNAR/PLN 02
OBNAR/PLN F24
OBNAR/PLN F20
OBNAR/ PLN 01
Total de folhas analisadas
Total de folhas danificadas

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
9000,00
682,45
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
9000,00

<5%
11,47
36,00
23,00
53,00
68,74
51,58
35,00
45,36
18,00
342,15

6-25%
12,43
29,00
2,00
25,00
11,20
14,74
14,00
11,00
12,00
131,36

26-50%
10,52
24,00
2,00
15,00
6,62
11,05
6,00
20,96
8,00
104,15

51-75%
12,43
12,00
1,00
1,00
5,09
20,63
1,00
24,40
4,00
81,55

76-95%
2,87
1,00
0,00
0,00
1,02
2,95
0,00
14,43
0,00
22,27

96-100%
0,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96

312,00
289,00
311,00
130,00
328,00
393,00
113,00
146,00
143,00
2165,00

26,00
155,00
21,00
71,00
26,00
33,00
25,00
50,00
37,00
444,00

9,00
16,00
19,00
31,00
14,00
22,00
21,00
35,00
17,00
184,00

8,00
3,00
12,00
13,00
5,00
11,00
10,00
27,00
19,00
108,00

5,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
3,00
3,00
21,00

0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00

2926,00
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Figura III.1 - Cromatogramas resultantes da análise do óleo essencial das folhas de L. ericoides da área aromática (AR).

Figura III.2 - Cromatograma resultante da análise do óleo essencial das folhas de L. ericoides da área aromática (AR)
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Anexos IV
Dados Estatísticos
Análises de componentes principais sobre as distribuições granulométricas da rizosfera e
do solo matriz, das concentrações totais dos elementos químicos na rizosfera e também das
concentrações dos elementos químicos disponibilizáveis na rizosfera e na serapilheira entre as
duas áreas de estudo.


Análise de componentes principais sobre a distribuição granulométrica da rizosfera
das áreas de estudo

Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Eigenvalue
Proportion
Cumulative

6,1941
0,442
0,442

2,9602
0,211
0,654

2,2844
0,163
0,817

1,1807
0,084
0,901

0,9294
0,066
0,968

0,3544
0,025
0,993

Eigenvalue
Proportion
Cumulative

0,0000
0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

-0,0000
-0,000
1,000

0,0967
0,007
1,000

0,0000
0,000
1,000

-0,0000
-0,000
1,000

AMG (1)

0,50

GRN (1)
A MF (1)

AMF (2)

Second Component

0,25
AF (1)

GRN (2)

A M 2T

AF (2)
S/A (2)

S/A (1)

0,00

AMG (2)

-0,25

AG (2)
AG (1)
AM (1)

-0,50
-0,4

-0,3

-0,2

-0,1
0,0
0,1
First Component

0,2

0,3

0,4

Figura IV. 1 - Análise de componentes principais (PCA) da distribuição granulométrica da rizofera das
duas áreas de estudo: Aromática e Não Aromática
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(PCA): sobre a distribuição granulométrica do solo matriz das áreas de estudo:

Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Eigenvalue
Proportion
Cumulative

5,4298
0,388
0,388

3,7393
0,267
0,655

2,9562
0,211
0,866

1,3753
0,098
0,964

Eigenvalue
Proportion
Cumulative

0,0000
0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

-0,0000
-0,000
1,000

0,4994
0,036
1,000

-0,0000
-0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

-0,0000
-0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

-0,0000
-0,000
1,000

A F (1)
0,50

Second Component

A F (2)

GRN (1)

0,25

AMF (2)
AG (1)
0,00

AG (2)

AM (1)

GRN (2)

S/A (1)

AMG (2)
AMF (1)

S/A (2)

-0,25

AM (2)

A MG (1)

-0,50
-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

First Component

0,2

0,3

0,4

0,5

Figura IV. 2 - Análise de componentes principais (PCA) da distribuição granulométrica do solo matriz
das duas áreas de estudo: Aromática e Não Aromática



(PCA): para concentração total dos elementos na rizosfera:

Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Eigenvalue
Proportion
Cumulative

13,853
0,407
0,407

Eigenvalue
Proportion
Cumulative

0,000
0,000
1,000



7,457
0,219
0,627
0,000
0,000
1,000

6,108
0,180
0,806
0,000
0,000
1,000

2,653
0,078
0,884
0,000
0,000
1,000

1,894
0,056
0,940
0,000
0,000
1,000

1,570
0,046
0,986
0,000
0,000
1,000

0,465
0,014
1,000
0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000
-0,000
-0,000
1,000

0,000
0,000
1,000
-0,000
-0,000
1,000

(PCA): para concentração disponibilizável dos elementos na rizosfera:

Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Eigenvalue
Proportion
Cumulative

14,631
0,406
0,406

Eigenvalue
Proportion
Cumulative

0,000
0,000
1,000

8,352
0,232
0,638
0,000
0,000
1,000

4,945
0,137
0,776
0,000
0,000
1,000

3,438
0,096
0,871
0,000
0,000
1,000

2,377
0,066
0,937
0,000
0,000
1,000
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1,688
0,047
0,984
0,000
0,000
1,000

0,569
0,016
1,000
0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1,000
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(PCA): para concentração disponibilizável dos elementos na serapilheira:

Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Eigenvalue
Proportion
Cumulative

10,751
0,512
0,512

Eigenvalue
Proportion
Cumulative

0,000
0,000
1,000

3,910
0,186
0,698
0,000
0,000
1,000

1,954
0,093
0,791
0,000
0,000
1,000

1,542
0,073
0,865
0,000
0,000
1,000

1,370
0,065
0,930
0,000
0,000
1,000

1,135
0,054
0,984
0,000
0,000
1,000

0,337
0,016
1,000

0,000
0,000
1,000

-0,000
-0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

-0,000
-0,000
1,000

-0,000
-0,000
1,000

RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS BIÓTICAS E ABIÓTICAS EM CADA ÁREA
DE ESTUDO


(PCA): Fatores abióticos x bióticos área Aromática:

Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Eigenvalue
Proportion
Cumulative

34,580
0,397
0,397

Eigenvalue
Proportion
Cumulative

0,000
0,000
1,000

17,926
0,206
0,604
0,000
0,000
1,000

11,269
0,130
0,733
0,000
0,000
1,000

8,682
0,100
0,833

0,000
0,000
1,000

5,764
0,066
0,899

0,000
0,000
1,000

4,517
0,052
0,951

0,000
0,000
1,000

4,262
0,049
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,2
Ti - T Norm

Ni - T Norm

3

Alt. Tronco
P - folha
pH
D. copa
Ba - Ser
Mn - T Norm
Zr
T
P - solo
Mn - D - Norm C a - Pl
S - Pl
Ba - Pl Mg - Pl
Zr - D

Second Component

0,1

0,0

TCR Caule
Sr - Pl
Sr - D

Li - T
Ba - T
K - T Th - T
Sr - T
Mg - T
Al - T Fe - Pl
Li - D
Y-D Y-T
Na - T
Sc - T

-0,1

Herbiv oria P - Pl Ca - D
1
Ni - Pl
Cu - Ser
C- D - Ser N - solo Ca - T
Th - D - Norm
N - folha Zn - Ser Ca
- Ser
Mg - Ser M. Orgânica

Circ. Tronco
Pb - T
Alt. Total Na - DUmidade
TCR Ramos
Pb - D 2

Al - Pl
Al - D
Cu - T
Ba - D Co - T
Cd - Pl
Ti
Pl
V-T
Zn - T
Fe - T

-0,2
-0,2

-0,1

0,0
First Component

Fe - SerMg - DMn - Ser
P - SerK - Ser
Zr - D - NormMn - Pl
Cu - PlK - Pl S - D
Cu - DAl - Ser S - T
Sr - Ser P- D
Co - DZn - D
Ni - D V - D
Zn - Pl Sc - D
Fe - D
K- D
P-T

0,1

0,2

Figura IV.3 - Análise de componentes principais (PCA): variáveis bióticas X variáveis abióticas da área
Aromática
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(PCA): Fatores abióticos x bióticos área Aromática

Eigenanalysis of the Correlation Matrix
5 cases used, 3 cases contain missing values
Eigenvalue
Proportion
Cumulative

21,742
0,369
0,369

Eigenvalue
Proportion
Cumulative

0,000
0,000
1,000

14,910
0,253
0,621
0,000
0,000
1,000

12,176
0,206
0,828
0,000
0,000
1,000

10,173
0,172
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
1,000

0,3
Mg - Ser

Cu - Pl

Mg - Pl

Al - Ser K - Pl
P- folha

Second Component

0,2

0,1

Fe - D

Cu -Ser
N- folha

1

TCR Caule
Ca - T

P - Ser
Ni - Pl
S - Pl
Diâm. copa
P - Pl
Altura T
Alt. Tronco
N- solo
Circ. Tronco

Zn - Pl K - Ser

Fe - Ser

4
0,0

Mn - Ser

Ca -Ser
K-D

S-D
Umidade

M. Orgânica

S-T
Herbivoria

Al - Pl

3

P- solo
Zn -Ser - Norm
Ca - Pl Na - D - Norm

Fe - Pl

-0,2
-0,2

-0,1

TCR Ramos
Na - T Al - D
Ca - D Co - D Zn - D
-T
P - TZn -T K- Norm
2
Mn - D
Mn - T
Ni - T
Cu - T

pH

-0,1

Mg - D
P - D Ni - D
Fe - T
Cu - D
Mg - T

0,0
First Component

0,1

Al - T

Mn - Pl

0,2

Figura IV.4 - Análise de componentes principais para fatores bióticos e abióticos da área não aromática.
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