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Seção: Ecologia Vegetal
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Atributos morfológicos, como área foliar específica (SLA), conteúdo de água, espessura e cor da folha, estão 
diretamente relacionados com a qualidade e defesa das plantas. Folhas com maior SLA e conteúdo de água 
devem possuir maior palatabilidade. Por outro lado, a coloração da folha pode estar relacionada à defesa. 
Como a idade da folha pode afetar a folivoria, espera-se que folhas de diferentes fases ontogênicas apre-
sentem diferença em alguns atributos morfológicos. O objetivo do trabalho foi estudar a espessura, SLA, 
conteúdo de água e coloração de folhas de diferentes fases ontogênicas de Mangifera indica. Três folhas 
novas em início de expansão, três folhas novas recém-expandidas e três folhas maduras foram coletadas 
a pleno sol em 17 indivíduos de tamanhos similares. Todos os indivíduos estavam sem flores/frutos e distri-
buídos no Lago Sul, Brasília. As folhas coletadas foram analisadas com um micrômetro para se determinar a 
espessura foliar. Essas foram escaneadas para a análise da área pelo software Image J e depois foram pro-
cessadas para se obter a SLA (área foliar/ peso seco). Para a mensuração do conteúdo de água, um disco 
foliar de mesma área de uma folha por indivíduo foi pesado antes e depois de seco em estufa. A normalidade 
dos dados foi testada por Kolmogorov-Smirnov e Kruskal-Wallis ( alfa= 0,05) foi utilizado para se quantificar 
as diferenças entre os tratamentos. Folhas em início de expansão eram vermelhas e apresentaram maior 
SLA do que as folhas maduras e recém-expandidas (Z = 3,064; p < 0,01) que eram verdes. Entretanto, não 
houve diferença para espessura foliar e conteúdo de água. Foi constatado que as folhas em início de ex-
pansão apresentaram mecanismo de defesa único que foi a coloração avermelhada, uma vez que ela pode 
tornar os herbívoros mais susceptíveis à predação. Por outro lado, qualidade foliar diminuiu ao longo do 
processo de expansão, uma vez que houve diminuição da SLA.
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