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Seção: Ecologia Vegetal

ADAPTAÇÕES MORFOFISIOLÓGICAS EM Eugenia involucrata DC. (Myrtaceae) E 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (Fabaceae) A DIFERENTES INTENSIDADES E 
MAGNITUDES DE INUNDAÇÃO
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Para entender a ocorrência de Eugenia involucrata e Parapiptadenia rigida nas áreas ribeirinhas das forma-
ções florestais da região sul do Brasil, investigaram-se as respostas morfo-fisiológicas sob duas intensida-
des e freqüências de inundação a fim de simular os períodos de alagamento que ocorrem nessas formações 
florestais. As plântulas foram submetidas a dois tratamentos de magnitude (inundação de cinco e 15 dias) 
e a dois tratamentos de intensidade (parcial e total), para análise de parâmetros de crescimento e alocação 
de biomassa. As plantas de E. involucrata e P. rigida submetidas à inundação parcial e total não demons-
traram diferenças significativas no crescimento, sobretudo na altura da parte aérea. Porém, quando a área 
foliar específica e parâmetros de alocação de biomassa foram avaliados, diferenças marcantes entre as 
duas espécies foram observadas. E. involucrata manteve uma taxa de crescimento e alocação de biomassa 
semelhante às plantas controle, tanto na inundação quanto ao longo da recuperação pós inundação. Adicio-
nalmente, após cinco dias sob inundação, a espécie apresentou forte investimento no crescimento foliar com 
aumento na área foliar específica, indicando possível tolerância à inundação. Por outro lado, plantas de P. ri-
gida apresentaram forte taxa de abscisão foliar, com perda de todos os folíolos sob condições de inundação 
total. Na fase de recuperação, não se observou retomada do crescimento dos folíolos, sendo que a perda 
deste componente da biomassa foi, provavelmente, o principal responsável pelas diferenças observadas 
nos parâmetros de alocação de biomassa entre o caule e raízes em relação à biomassa total. Os resultados 
indicaram que P. rigida apresenta maior sensibilidade a períodos de inundação, com efeitos marcantes na 
abscisão foliar, enquanto que E. involucrata parece tolerar inundações de curto prazo, o que explicaria a sua 
ocorrência em florestas ribeirinhas da região Sul do Brasil.
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