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Ambientes  com  solos  inundáveis  promovem  condições  de  anaerobiose,  tendo  na
anoxia/hipoxia  radicular,  alterações  ecofisiológicas  e  morfoanatomicas  nos  vegetais.  A
verificação  das  características  foliares  é  um  instrumento  que  caracteriza  o  desempenho
ecofisiológico das espécies e refletem a resposta morfofisiológica dos vegetais as diversas
condições  ambientais.  Nas formações inundáveis  das  restingas fluminenses,  três  espécies
de samambaias se destacam pela elevada constância, Acrostichum danaeifolium Langsd. &
Fisch.,  Blechnum serrulatum  Rich.  e  Thelypteris  interrupta  (Willd.)  K.Iwats.  O  objetivo
deste  trabalho  é  caracterizar  os  atributos  morfofuncionais  foliares  e  as  concentrações  de
clorofilas  nos  esporófitos  destas  três  espécies,  possibilitando  compreender  as  estratégias
dessas  samambaias  à  inundação.  O  local  de  estudo  foi  a  Área  de  Proteção  Ambiental
(APA)  de  Maricá.  As  espécies  foram coletadas  na  estação  chuvosa  (janeiro/2010)  sendo
que  para  A.  danaeifolium  e  B.  serrulatum  foram  analisados  indivíduos  crescendo  em
ambientes  inundados  e  não  inundados.  Para  a  análise  dos  atributos  foliares:  suculência
(SUC),  espessura  do  limbo  foliar  (ESP),  massa  da  folha  por  unidade  de  área  (MFA),
densidade  foliar  (DEN)  e  concentração  de  clorofilas,  de  cada  espécie/ambiente  foram
coletadas  as  pinas  estéreis  de  10  indivíduos.  A.  danaeifolium  de  ambiente  inundado
apresentou a maior média de suculência e espessura foliar enquanto que para MFA tem a
menor média em relação às outras espécies/ambiente. B. serrulatum de ambiente inundado
e  T.  interrupta  apresentaram  os  maiores  valores  de  densidade.  O  B.  serrulatum  de
ambiente não inundado apresentou as maiores médias para clorofila a,  b e clorofila total.
Em  indivíduos  da  mesma  espécie  ocorrendo  em  ambientes  inundados  e  não  inundados
encontramos  diferenças  significativas  no  B.  serrulatum  para  MFA,  DEN,  clorofia  a,  b  e
total, enquanto para A. danaeifolium SUC, DEN, ESP, MFA e clorofila b. As respostas das
espécies  analisadas  às  variações  das  condições  ambientais  predizem  que  essas  espécies
possuem estratégias que possibilitem seu crescimento no ambiente inundado, e apesar de
algumas  delas  crescerem  em  ambiente  não  inundado  o  habitat  preferencial  delas  são  os
ambientes alagados.
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