UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

Influência de fatores ambientais nos atributos foliares de espécies
arbóreas em florestas montanas do sul da Bahia, Brasil

Orientador/e-mail: Marcelo Schramm Mielke / msmielke@uesc.br
Nome do Candidato/e-mail: Carolina Reis de Brito/ carolina@brixtal.com.br
Nível/Ano de ingresso: Doutorado/2020

Ilhéus 20/01/2021

RESUMO
O processo de mudanças climáticas globais é uma das principais ameaças a
biodiversidade de ecossistemas naturais. Este processo é atribuído a ação antrópica e as
predições quanto a seus efeitos na temperatura e eventos extremos do planeta são
alarmantes. Apesar de existirem estudos que tratam da distribuição e diversidade de
espécies em todo mundo, a quantidade de estudos com foco em regiões tropicais é menor,
em especial na Mata Atlântica. Este é um bioma que apresenta maior risco em relação a
eventos extremos de mudanças na temperatura e regime de chuvas, tendo em vista que já
sofreu grande degradação e fragmentação. Compreender como espécies nativas da Mata
Atlântica respondem ao aumento da temperatura em eventos extremos, tais como ondas
de calor, é de extrema importância para estimar futuros padrões de distribuição e
administrar áreas de conservação. Portanto, propomos neste trabalho o estudo do efeito
de fatores ambientais, tais como temperatura e umidade, ao longo de um gradiente
altitudinal, em espécies nativas de Mata Atlântica. Esperamos através desta pesquisa
identificar espécies mais vulneráveis a mudanças climáticas, padrões de resposta
relacionados ao estágio sucessional e sugerir medidas para conservação.
Palavras-chave: Mudanças climáticas, aclimatação térmica, ondas de calor, sucessão
ecológica, floresta montana, atributos foliares.

INTRODUÇÃO
Uma das principais preocupações quanto ao futuro no século XXI é o efeito das mudanças
climáticas globais na conservação da biodiversidade. Embora suas consequências já são
registradas em todo o mundo com o aumento da temperatura, degelo de calotas polares e
ondas de calor (IPCC 2014), os possíveis efeitos nas regiões tropicais ainda são pouco
conhecidos, devido ao menor número de pesquisas nestas regiões (Anderson, 2016;
Nievola et al. 2017). Outro fato que torna importante o estudo sobre as consequências das
mudanças climáticas em regiões tropicais é a Hipótese da Variabilidade Climática
(Janzen 1967; Wright et al., 2009; Valladares et al., 2014). Segundo esta hipótese,
espécies tropicais apresentam menor capacidade de aclimatação às mudanças na
temperatura uma vez que estas espécies estão sujeitas a menor flutuação térmica se
comparadas a espécies de clima temperado (Nievola et al., 2017; Müller et al., 2017).
Mesmo que este padrão seja observado em diversas pesquisas (Esquivel-Muelbert et al.,
2018; Valladares et al., 2014), algumas espécies tropicais expostas a maior temperatura
apresentam aumento em atributos relacionados a fitness (Cai et al., 2012; Fu et al. 2015;
Müller et al., 2017; Nievola et al., 2017), de forma que é desconhecido se existe um
padrão na resposta ao aumento na temperatura em espécies tropicais. Portanto, é
altamente recomendado o desenvolvimento de pesquisas que identifiquem possíveis
respostas ao cenário de mudanças climáticas em regiões tropicais (Cavalere et al., 2015).
Espécies de Mata Atlântica possuem especial risco no contexto de sua conservação, visto
que esse bioma é um dos três hotspots mais vulneráveis ao cenário de mudanças
climáticas no mundo (Bellard et al., 2014). Esta fragilidade é produto de uma grande
degradação e fragmentação, a qual reteve cerca de 28% (Rezende et al 2018) de seus 150
milhões hectares de área inicial (Ribeiro et al., 2009). Ainda assim, a Mata Atlântica
possui uma vasta diversidade, proveniente de suas diferentes formações florestais (Vitória

et al. 2019). O estudo das consequências do aumento da temperatura nesta região é
relevante para o desenvolvimento e manejo de unidades de conservação (Lemes et al.,
2013; Raghunathan et al., 2019). Neste contexto, gradientes altitudinais são muito
utilizados em estudos nos quais simulam mudanças climáticas (Cai et al., 2012; Almeida
et al., 2012; Ran et al., 2013). Estes são considerados “laboratórios naturais”, nos quais
ao longo da mudança na altitude ocorrem mudanças nas condições edafoclimáticas (Frene
et al., 2013). Sendo assim, são gradientes altitudinais são fortes aliados na investigação
as possíveis relações entre temperatura, umidade e os atributos funcionais de espécies
vegetais.
Atributos funcionais, ou características funcionais, são características mensuráveis
anatômicas, morfológicas ou fisiológicas, que possuem relação com a fitness do
indivíduo. Estas características são excelentes ferramentas, capazes de relacionar o estado
do organismo à condição ambiental a qual ele foi exposto (Violle et al., 2007). Dentre os
atributos funcionais existentes, os atributos foliares apresentam especial interesse pelo
fato de as folhas serem órgão altamente plásticos, além de serem de fácil obtenção.
Compreender como os atributos foliares estão relacionados à tolerância a seca e a
temperatura em gradientes altitudinais é importante para prever as respostas das espécies
a ameaças do aquecimento global e eventos extremos (Salgado-Negret et al., 2015;
Mujawamariya et al., 2018). Tendo isto em mente, este projeto possui três capítulos: o
primeiro terá um desenvolvimento em campo (observacional), o segundo apresentará um
enfoque experimental, e o terceiro será um capítulo teórico, com uma revisão sistemática
em forma de meta-análise.

OBJETIVOS
Objetivo geral
Este projeto visa compreender e avaliar qual a influência do gradiente altitudinal e seus
fatores ambientais em atributos foliares de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica e
estimar como espécies tropicais irão responder à cenários de aumento na temperatura em
eventos de ondas de calor no contexto de Mudanças Climáticas.

CAPÍTULO 1: Influência de um gradiente altitudinal em atributos foliares de
espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica do sul da Bahia
Gradientes altitudinais apresentam mudanças graduais na temperatura e umidade e podem
ser utilizados como “laboratórios naturais” (Frene et al 2013) em estudos os quais
simulam mudanças climáticas (Ran et al., 2013; Cai et al., 2012; Almeida et al., 2012).
Na região do sul da Bahia encontramos o complexo de montanhas Serra Bonita, que
apresenta uma vegetação de Mata Atlântica distribuída em um gradiente altitudinal que
ultrapassa 1000 m acima do mar (Rocha e Amorim, 2012). Dentro desta área encontramos
a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Serra Bonita, com 2000ha. Este
capítulo tem o intuito de avaliar a plasticidade de atributos foliares em espécies que
ocorrem ao longo do gradiente altitudinal na RPPN Serra Bonita, que se encontra no Sul
da Bahia. Serão então avaliadas as variações de atributos foliares em cinco espécies ao
longo deste gradiente altitudinal, nas altitudes em torno de 500m, 700m e 900m. Este

gradiente amostrado reflete uma variação de cerca de 3°C (Rocha 2016), variação esta
significativa para mudanças climáticas, tendo em vista que se encontra entre os cenários
de mitigação intermediária na emissão de gases estufa (RCP4,5 e 6,0) e o de menor
mitigação (RCP8,5) (IPCC 2014).
Objetivos específicos
- Analisar a influência do gradiente altitudinal em atributos foliares de cinco espécies de
Mata Atlântica com ampla distribuição na RPPN Serra Bonita;
Hipótese:
i) Espécies pioneiras, por serem mais plásticas, apresentam maior variação nos atributos
foliares ao longo gradiente altitudinal;
Metodologia
a) Área de estudo
Pretende-se realizar esse estudo na RPPN Serra Bonita (15° 23’ S e 39° 33’O) localizada
no complexo de montanhas Serra Bonita, entre municípios de Camacan e Pau-Brasil (BA)
(Rocha e Amorim, 2012). A RPPN Serra Bonita possui mais de 2.000 hectares e variação
altitudinal entre 300 a 1.080 m acima do nível do mar (Amorim et al., 2009). A sua
composição é de Floresta Ombrófila, contudo há a presença de elementos de floresta
estacional semidecidual nas áreas mais baixas da reserva (Rocha e Amorim, 2012). O
clima é do tipo Af na classificação de Köpen, quente e úmido. Nesta região encontramse seis parcelas de 0,1ha com levantamento total de espécies arbóreas com DAP acima de
2,5 cm (Rocha 2016). Estas parcelas estão subdivididas em 10 subunidades de 2 x 50 m,
dispostas paralelamente e equidistantes 20 m entre si. Estas subparcelas englobam o
gradiente de cerca de 500 m.a.m. a 900 m.a.m.
b) Seleção de espécies e amostragem
Com base na literatura, serão selecionadas cinco espécies com base no levantamento
florístico de Amorim et al. (2009) e Rocha e Amorim (2012) na região. As espécies
corresponderão a diferentes guildas sucessionais, para relacionar a guilda a resposta de
aclimatação. As espécies ainda não foram selecionadas, porém Euterpe edulis, Cecropia
glazovii, Tapirira guianensis, Guapira obtusa, Guapira opposita, Bathysa mendoncae e
Plathymenia reticulata são espécies registradas para a região, presentes ao longo de todo
gradiente com grande abundância, e são possíveis espécies para este trabalho. Dentre
estas espécies supracitadas, C. glaziovii e P. foliosa são espécies iniciais, tolerantes a luz.
Já E. edulis e T. guianensis são secundárias iniciais, ou seja, tolerantes a sombra de
sobosque, enquanto B. mendoncae, G. obtusa e G. opposita são secundárias tardias,
tolerantes a sombra de dossel.
Este estudo será desenvolvido em três parcelas localizadas em Serra Bonita, BA. Estas
parcelas se localizam em 513m, 700m e 904m acima do mar. As amostras (indivíduos de
cada espécie) serão obtidas através de busca ativa ao longo das parcelas, mas serão
evitadas amostras muito próximas. Quando não for possível evitar amostras próximas,
apenas uma será escolhida como representativa. O tempo de vida de um indivíduo, fator
que pode influenciar no estado de suas características funcionais, será mensurado
indiretamente através do DAP ou altura. Assim, as amostras serão subdivididas em níveis

contínuos baseado em sua altura ou DAP. Serão obtidos parâmetros microclimáticos nas
áreas por meio de um sensor de temperatura e umidade Hobo H8 Pro Series (Onset
Computer, Bourne, Massachusetts, USA) que será instalado em diferentes altitudes para
caracterização microclimática de cada área, assim como a abertura de dossel com fotos
hemisféricas. Não há variação significativa no solo da área (Rocha e Amorim, 2012) e
não será coletado material para análise do solo. A inclinação da área será mensurada com
um clinômetro transversal aos indivíduos. Atributos funcionais foliares serão coletados
nestas populações ao longo de um ano para amostrar a variação climática ao longo deste
período.

Figura 1: Mapa disponível em Rocha (2016) com a localização das seis parcelas de 0,1ha
distribuídas ao longo do gradiente altitudinal de Serra Bonita. O mapa demonstra as
curvas de níveis e a coordenada de cada uma das seis parcelas. Os quadrados destacam a
região entre 500m (à direita) e até 900m (à esquerda). Uma parcela será designada à
700m.
c) Atributos foliares
As variáveis a serem mensuradas neste trabalho (variáveis resposta) são atributos foliares.
Atributos foliares são características funcionais (ou atributos funcionais), que variam de
acordo com o ambiente no qual a planta se encontra. Os atributos aqui propostos para
estudo estão relacionados ao comportamento hídrico e fotossintético dos indivíduos.
Apenas folhas saudáveis, completamente expandidas, com ausência de clorose,
herbivoria ou qualquer tipo de patógeno, serão amostradas. As medidas fisiológicas serão
obtidas primeiro, tendo em vista que a planta precisa estar intacta para coleta de dados.
Para tal, será estimado o Índice do conteúdo de clorofila (ICF) através de um medidor
portátil de clorofila ClorofiLog (Falker, Brasil). A partir destes serão calculados o índice
de clorofila total (ICFt), que é a soma do índice de clorofila a e b, e a razão clorofila a e
b (ICF a/b).
Em seguida será estimada a fluorescência da clorofila a: A emissão da fluorescência da
clorofila a será mensurada por meio de um fluorômetro portátil Pocket PEA (Hansatech
Instruments, UK). Será colocado um clipe na folha para mantê-la no escuro durante 20
minutos garantindo a oxidação de todo o sistema de transporte de elétrons da fotossíntese.

Após esse período, as folhas serão expostas a um pulso saturante de luz (3500 µmol fótons
m-2 s-1, comprimento onda de 650 nm, por 1 s), e os sinais de emissão de fluorescência
registrados no sistema de aquisição de dados do Pocket PEA, utilizando um software
específico. Dentre os parâmetros obtidos, serão selecionados o rendimento quântico
potencial do fotossistema II (Fv/Fm), a eficiência máxima de excitação não-fotoquímica
(ϕDo), a densidade de centro de reação por clorofila (RC/ABS) e o índice de desempenho
(PI abs) (Strasser e Strasser, 1995).
Após as mensurações não destrutivas, cada indivíduo terá uma seção coletada para análise
de suculência e folhas coletadas para análise morfológica, via digitalização. Cada folha
terá uma sessão de 1 cm² retirada, essa sessão será hidratada até o ponto de saturação ao
longo de 24h em ambiente resfriado de 4°C. Em seguida esse material será pesado e
obtido o peso fresco máximo. Após, o material será completamente seco em uma estufa
a 50°C e posteriormente pesado para obtenção do peso seco. Para suculência será usada
a equação Suculência (g m-2) = (Peso Fresco Máximo-Peso Seco) /Área (Mantovani,
1999). Quanto a análise morfológica, a área foliar (AF) será estimada através de imagens
com um equipamento de digitalização convencional, e mensurada através do software
Image ProPlus. Esta folha será então seca em estufa a 50°C até alcançar o peso seco. Para
cálculo de massa específica foliar será utilizada a equação MFE (g m-2) = Peso seco/Área.
Serão coletadas amostras de 1cm² da área intercostal de cada folha para estimativa quanto
aos parâmetros anatômicos capazes de influenciar taxas fotossintéticas (Carins-Murphy
et al., 2012), dentre eles: espessura e perimetria do mesofilo, áreas do mesofilo ocupada
por parênquima e espaços intercelulares, densidade de venação e densidade estomática.
As amostras serão retiradas e fixada em glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato 0.1 M ou
FAA 70%. Posteriormente elas serão desidratadas em série alcoólica crescente,
perfundidas por resina de metacrilato, sendo então seccionadas e coradas com Azul de
Toluidina 0,5% (O’Brien e McCully, 1981). Os parâmetros anatômicos serão
quantificados por meio do programa Image Pro-Plus.
d) Análise dos dados
Os dados da parte observacional podem ser analisados através de uma regressão linear
múltipla, com os fatores ambientais como variáveis explicativas. Uma associação
multivariada de atributos também será analisada por meio de uma análise de componente
principal (PCA) para averiguar se altitude explica a variação dos atributos foliares.
Todas as análises serão realizadas por meio do software estatístico R.

CAPÍTULO 2: Resposta de espécies nativas ao gradiente ambiental em três altitudes
Existem poucos estudos que tratam das consequências do aumento na temperatura em
espécies vegetais em regiões tropicais (Anderson, 2016). Estas regiões são extremamente
importantes para o planeta por possuírem a maior diversidade, maior número de hotspots
e comportarem as maiores florestas que têm papel fundamental no controle do clima
mundial (Slot et al., 2016; Nievola et al., 2017). Alguns processos e respostas podem ser
observados apenas através de condições controlados, e por isso é necessário o
desenvolvimento de experimentos climáticos em regiões tropicais (Cavalere et al., 2015;
Nievola et al. 2017; Slot et al 2019). Portanto, este capítulo tem interesse em simular um

evento de onda de calor em mudas de cinco espécies de Mata Atlântica em um
experimento com condições controladas. Neste experimento pretendemos relacionar o
estado dos atributos foliares das espécies em diferentes altitudes em condições
controladas, apenas com variações na umidade, temperatura e luz. Também pretendemos
comparar a variação nas respostas obtidas em campo no capítulo 1, com os dados obtidos
neste capítulo, com condições controladas.
Objetivos específicos
- Investigar como o aumento da temperatura altera a produtividade e relações hídricas;
- Relacionar a capacidade de aclimatação térmica ao estágio sucessional;
- Identificar espécies com menor capacidade de aclimatação térmica, mais vulneráveis a
ameaça climática, e sugerir espécies prioritárias para conservação;
Hipóteses
i) Espécies tardias possuem menor extensão do ótimo térmico e consequente menor
aclimatação térmica se comparadas a espécies pioneiras;
ii) Espécies pioneiras possuem altas taxas fotossintéticas em temperaturas mais altas;
iii) Espécies tardias, que apresentam menor plasticidade térmica, apresentam maior risco
a extinção e, portanto, são prioritárias para conservação;
Metodologia
a) Área de estudo
Na região mais central do complexo Serra Bonita está localizada a Reserva Particular do
Patrimônio Natural Serra Bonita (RPPN Serra Bonita), que possui atualmente uma área
de cerca de 2.500 hectares. Fora da RPPN Serra Bonita, e na base do complexo de
montanhas Serra Bonita encontramos a Fazenda Santo Antônio. Parte do experimento
será desenvolvido lá, sendo que estas bases são de grande importância para o suporte e
desenvolvimento do experimento. Outra parte do experimento será realizado a nível do
mar, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no campo de estudos agronômicos.
Cada altitude consistirá em um tratamento, compondo três tratamentos cada um em uma
altitude diferente: 0 m.a.m, 200 m.a.m e 800 m.a.m.
b) Espécies de estudo
As espécies selecionadas para este capítulo serão as mais próximas possível
evolutivamente das utilizadas no capítulo 1. Elas serão adquiridas através do Programa
Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal, localizado em
Teixeira de Freitas (BA).
c) Experimento de onda de calor
Esta etapa experimental pretende comparar o estado de atributos foliares de espécies
nativas em diferentes temperaturas e umidades, simulando uma onda de calor. O
experimento será conduzido com mudas envasadas em uma área experimental (common

garden) em condições semi-controladas em três altitudes diferentes: no campus da UESC
(0m.a.m), na Fazenda Santo Antônio (200m.a.m) e no Centro de Pesquisa da RPPN Serra
Bonita (800m.a.m.). O tratamento de 800m apresentará condições de maior umidade e
menor temperatura, enquanto o tratamento à nível do mar apresentará condições mais
quentes e com menor umidade. O tratamento de 200m apresentará condições
intermediárias. Cada tratamento (Altitude) possuirá duas intensidades de luz: sombra e
sol. Essa intensidade possuirá réplicas, constituindo, dois plots iluminados (Sol) e dois
plots com sombreamento de uma caixa de sombreamento (Sombra) (fig2). Esta diferença
de iluminação tem como objetivo avaliar a resposta a altitude de espécies com diferentes
tolerâncias à luz.

Altitude/luz

0m

200 m

800 m

Sombra a
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3

Sombra b
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3

Sol a
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3

Sol b
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3
sp1 x 3
sp2 x 3
sp3 x 3
sp4 x 3
sp5 x 3

Figura 2: Esquema do desenho experimental desenvolvido em três localidades. Cada
altitude corresponderá a um tratamento, variando de 0 m acima do mar, até 800 m acima
do mar. Os tratamentos serão subdivididos em duas intensidades de luz, sendo elas
sombra e sol. As intensidades possuirão duplicata. Serão distribuídas cinco espécies de
guildas sucessionais diferentes de forma aleatória entre os tratamentos. Os tratamentos
receberão 12 réplicas de cada espécie, distribuídas entre as duas intensidades de luz.
Cada tratamento receberá 12 mudas de cada uma das cinco espécies selecionadas,
totalizando 60 mudas por tratamento. Em suma serão 3 tratamentos (altitudes) x 2
intensidades de luz x 2 duplicatas de intensidade de luz x 5 espécies x 3 indivíduos em
cada duplicata, totalizando 180 mudas.
As mudas serão obtidas do Programa Arboretum de Conservação e Restauração da
Diversidade Florestal, e, portanto, apresentarão baixa variabilidade genética e serão
distribuídas de forma aleatória entre os tratamentos. Elas serão transplantadas para vasos
de 1,5L, contendo substrato (solo, areia, e composto orgânico, 3:2:1). A irrigação será
controlada duas vezes por semana até atingir a capacidade de campo. A radiação
fotossinteticamente ativa será mensurada ao longo do experimento com o radiômetro SLIA-M003, acoplado à estação meteorológica Hobo Micro Station Data Logger (Onset,
USA). O data logger será programado para registrar as condições em intervalos de 5

minutos e salvar dados a cada 30 min. Ao final de seis meses de experimento já é esperado
obter resultados de aclimatação térmica e será feita a coleta de dados.
d) Avaliação da capacidade fotossintética
Os parâmetros de fluorescência, concentração de pigmentos e anatomia serão obtidos
conforme a metodologia explicitada no capítulo 1. Além destes parâmetros, também serão
obtidos dados de trocas gasosas neste experimento. Para tal, as mudas serão a curvas de
resposta a luz utilizando-se do analisador de trocas gasosas por infravermelho (IRGA)
LI6400 (Li-Cor, USA), equipado com a luz 6400-02B RedBlue. Curvas serão construídas
com base em Cerqueira et al. (2017) entre zero e 1600 µmol m–2 s–1. As curvas serão
ajustadas segundo a equação descrita em Prado & Moraes (1997), visando quantificar as
variáveis taxa fotossintética (Pnmax) e ponto de saturação luminosa (Imax) através do
programa elaborado por Lobo et al. (2013). Também serão estimadas com o mesmo
equipamento a condutância estomática (ge) e taxa de transpiração (E). Por meio do valor
de Pn será calculada a taxa de assimilação (A) e estimado a eficiência do uso de água
(WUE) através da equação WUE = A/E, e a eficiência interna com a equação WUEi = A/g
(Beer et al., 2009).
e) Avaliação do crescimento
Finalmente, indivíduos de cada espécie serão coletados por completo e separados em suas
porções de caule, pecíolo, folha e raiz. Estas partes serão armazenadas em sacos de papel
e secos a 55°C até a peso seco constante. Após essa etapa, cada porção será pesada em
balança digital com precisão de 0,01 g para mensuração de investimento de biomassa em
cada estrutura da planta.
f) Análise dos dados
Para o experimento será utilizado testes ANOVA (análise de variância) com a altitude e
luz como fator fixo e o plot/sombreamento e espécie com fatores aleatórios. O modelo
linear utilizado seguirá a metodologia de Ntawuhiganayo et al. (2019) adaptado.
Todas as análises serão realizadas por meio do software estatístico R.

CAPÍTULO 3: Padrão de resposta de espécies tropicais e temperadas em
experimentos de aquecimento
Uma das mais importantes hipóteses discutidas para mudanças climáticas em espécies
tropicais é a hipótese da variabilidade climática (Nievola et al., 2017; Müller et al., 2017).
Esta hipótese defende que espécies tropicais estão expostas a condições climáticas mais
estáveis, com menor flutuações térmicas se comparadas a outras regiões e, portanto,
apresentam menor capacidade de aclimatação às mudanças na temperatura (Janzen 1967;
Wright et al., 2009; Valladares et al., 2014). Apesar de ser amplamente discutida como
argumento para fragilidade de espécies tropicais (Slot et al 2016), existem divergências
quanto a resposta de espécies vegetais tropicais. Em alguns trabalhos foi observada uma
resposta negativa (Esquivel-Muelbert et al., 2018; Valladares et al., 2014), enquanto
algumas espécies tropicais expostas a maior temperatura apresentam aumento em
atributos relacionados a fitness, como aumento na taxa de crescimento e maior
germinação de sementes (Cai et al., 2012; Fu et al. 2015; Müller et al., 2017; Nievola et

al., 2017). Dessa forma é ainda desconhecido se existe um padrão de resposta para
espécies tropicais para o aumento na temperatura e se existe mesmo maior impacto para
espécies tropicais se comparadas a demais espécies. Este capitulo então visa averiguar
através de uma meta análise como espécies tropicais respondem ao aumento da
temperatura. Será avaliado em experimentos de aquecimento a taxa de crescimento de
espécies tropicais e não tropicais e comparados os dois grupos.
Objetivos específicos:
- Verificar se a hipótese da variabilidade climática influencia em um menor crescimento
em espécies tropicais sob o aumento na temperatura;
Hipóteses
i) Espécies tropicais apresentam menor ótimo térmico e como consequência apresentam
menor taxa de crescimento quando expostas a maiores temperaturas se comparadas a
espécies temperadas;
Metodologia
a) Revisão sistemática com meta-análise
Este capítulo está se desenvolvendo através de uma revisão sistemática seguindo Pullin e
Stuwart (2007). A busca por artigos foi desenvolvida através dos bancos de dados Scopus
e Web of Science. Os termos de busca utilizados foram “warming” AND “experiment”
AND “’plant’ or ‘tree’”, os quais obtiveram como retorno 2736 artigos pela plataforma
Scopus e 2743 pela plataforma Web of Science. Posteriormente a extração de dados
destas bases os dados foram organizados através e triados através da metodologia de
bibliometria (Science Mapping) de Baldan (2020), utilizando o pacote Bibliometrix no
software R. Assim, foram excluídas duplicatas e totalizando 3802 artigos para ambas as
bases. Estes artigos serão triados pelo resumo afim de selecionar apenas os artigos que
tratem de experimentos, com espécies de angiospermas, não comerciais e não aquáticas.
Os resultados obtidos até o momento estão esquematizados no fluxograma abaixo (fig.
3).

Figura 3: Fluxo diagrama PRISMA mostrando o processo utilizado para seleção dos
estudos para revisão sistemática.
Em seguida os artigos que foram aprovados na triagem serão lidos para seleção de
elegibilidade, com posterior extração de dados e análise estatística. Serão extraídos dados
correspondentes a espécies estudadas, morfotipos, tipo de experimento, variação térmica,
tempo de aclimatação, média da taxa de crescimento e desvio padrão. Caso seja
necessário estas informações também servirão como moderadores.
b) Análise estatística
Será empregado um teste Q de Cochran, para estimar se os estudos que compõem a metaanálise são homogêneos. Será utilizado um modelo de efeito aleatório, tendo em vista a
grande variedade de metodologias e espécies. Um teste de Hedges g para tamanho de
efeito de médias será feito para testar os dados. Caso seja necessário serão divididos em
moderadores de acordo com a metodologia e/ou morfotipo. Um gráfico em floresta será
desenvolvido para estimar e demonstrar o tamanho do efeito global (M*). Por fim, os
vieses serão testados através de um teste de Shapiro, um teste funil (funnel test) e o teste
“remover e preencher” (trim and fill).
Todas as análises serão realizadas por meio do software estatístico R.
IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO
Ainda são pouco conhecidos os possíveis efeitos de mudanças na temperatura em espécies
arbóreas que ocorrem em regiões tropicais, devido ao menor número de pesquisas nesta
região, se comparada a regiões subtropicais e temperadas (Thomas et al., 2009; Anderson,
2016; Holm et al., 2017; Nievola et al., 2017; Esquivel-Muelbert et al., 2018). Regiões
tropicais possuem uma grande diversidade de espécies, o que dificulta estimativas quanto

a sua fragilidade a mudanças climáticas (Feeley et al., 2012; Bellard et al., 2014). Aliado
a isto, a Hipótese da Variabilidade Climática ainda prevê pequena plasticidade para
espécies tropicais (Wright et al., 2009; Feeley et al., 2012; Valladares et al., 2014), porém
ainda não testadas (Anderson et al., 2016).
A Mata Atlântica corre especial risco no contexto de conservação de florestas tropicais
devido a sua destruição e fragmentação (Colombo e Joly, 2010; Bellard et al., 2014). O
efeito de mudanças climáticas em conjunto com a degradação antrópica pode causar
grande risco para as espécies que ocorrem naturalmente neste bioma (Raghunathan et al.,
2019). Para prever e minimizar as consequências das mudanças climáticas em espécies
de árvores tropicais, é necessário compreender os processos ecológicos e respostas
específicas que determinam como o clima influencia na distribuição e na aptidão das
espécies (Olsen et al., 2016). Mais especificamente, este projeto visa avaliar a fragilidade
a variação térmica em cinco espécies de Mata Atlântica e atribuir o risco de declínio
destas populações no futuro. Sendo assim, espécies que demonstrarem maior fragilidade
à variação térmica, ou seja, apresentarem menor aclimatação térmica, serão aquelas
prioritárias para conservação. Também é recomendado que instituições para conservação
mantenham, de diversas populações destas espécies, material genético para bancos de
germoplasma, mudas para jardins botânicos, e sementes para bancos de sementes e assim
perpetuar parcialmente a variabilidade da espécie. Este estudo contribui para
compreensão de como espécies nativas respondem ao aumento da temperatura, e é de
extrema importância para incorporar dados a modelagens, estimar espécies com maior
risco de extinção, planejar áreas de conservação e organizar estratégias de manejo
(Nicotra et al., 2010; Cavaleri et al., 2015; Raghunathan et al., 2019).
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