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Comunidades arbóreas de matas decíduas são caracterizadas pela presença de
 espécies próximas, normalmente da mesma família. Isto sugere uma
 conservação de nicho, onde espécies aparentadas dominam por possuírem
 características adaptativas similares. Características morfológicas de folhas são
 importantes para a adaptação, pois se relacionam com processos de captação de
 luz e trocas gasosas. Este estudo visou analisar se o investimento em tecidos
 foliares tem sinal filogenético positivo em uma comunidade arbórea de uma mata
 decídua no norte de Goiás. Foram usadas as 13 espécies de maior índice de
 valor de importância em um afloramento calcário no município de Iaciara - GO.
 Regiões medianas das folhas foram processadas por técnicas histológicas
 usuais, obtendo-se cortes transversais e paradérmicos. Foram analisados a
 espessura dos tecidos, o tamanho e a densidade de estômatos. Para inferir o
 efeito da filogenia foi construída uma árvore filogenética com o programa
 Phylocom 4.1. Os valores médios para cada característica analisada foram
 usados para calcular a variância dos contrastes filogenéticos no módulo AOT do
 programa Phylocom 4.1. O sinal filogenético foi inferido permutando-se 10.000 os
 valores dos ramos da árvore; se um sinal filogenético está presente, a variância
 dos contrastes para cada característica estudada será baixa (próxima de zero).
 Os resultados mostraram a ausência de sinal filogenético positivo para todas as
 variáveis relacionadas ao investimento de espessura dos tecidos (variância dos
 contrastes > 3,0; P > 0,60), assim como para as variáveis estomáticas (variância
 dos contrastes > 2,0; P > 0,70). Sinais filogenéticos negativos em estruturas-
chave como estômatos (responsáveis por trocas gasosas) e parênquima
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 paliçádico (responsável por captar luz) sugerem que os investimentos nesses
 tecidos são moldados majoritariamente por determinantes ambientais, como os
 filtros da baixa disponibilidade hídrica e ausência de solo bem desenvolvido
 nesses sistemas.
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