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A retranslocação de nutrientes foliares, durante a senescência, é um dos
 mecanismos mais importantes na conservação de nutrientes pelas plantas,
 apresentando relevante importância na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas
 terrestres. Os objetivos deste trabalho foram: (1) determinar a proficiência de
 retranslocação (PR) de N e P em 4 espécies lenhosas de diferentes grupos
 funcionais em canga couraçada; (2) comparar a PR dos mesmos nutrientes de 2
 espécies na canga couraçada e na canga nodular. O estudo foi conduzido na
 Serra da Brígida (1480 metros de altitude), proximidades de Ouro Preto (MG), em
 duas fitofisionomias distintas de canga: (1) uma campestre com predominância de
 vegetação de porte herbáceo-arbustivo (canga couraçada); (2) outra florestal com
 predominância de indivíduos de porte arbóreo (canga nodular).  Para isso foram
 marcados 10 indivíduos de Periandra mediterrania (Vell.)Taub. (Fabaceae) e
 Tibouchina multiflora Cogn. (Melastomataceae) (ambas semi-decíduas de porte
 arbustivo) e comumente encontradas em canga couraçada. Além disso, foram
 marcados 20 indivíduos de Byrsonima variabilis A.Juss. (Malpighiaceae) e
 Eremanthus erythropappus (DC.)N.F.F.MacLeish  (Asteraceae) (ambas sempre-
verdes) e encontradas nas duas fitofisionomias de canga. Com relação ao N, na
 canga couraçada, P. mediterrânea apresentou menores valores médios de PR
 (1,28%), caracterizando-se como incompleta (maior que 1,00%). As demais
 espécies apresentaram PR intermediária (entre 0,70% e 1,00%), sendo seus
 valores de (0,92%) em T. multiflora, (0,84%) em E. erythropappus e (0,71%) em
 B. variabilis. Com relação ao P, todas as espécies apresentaram PR completa
 (valores abaixo de 0,040%), sendo a maior proficiência encontrada em B.
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 variabilis (0,009%) e a menor em E. erythropappus (0,016%). Os resultados
 indicam a co-existência de diferentes estratégias de uso de N e P em
 ecossistema sobre canga, o que poderia explicar sua alta diversidade mesmo sob
 condições nutricionais limitantes.
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