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O cerrado típico (sensu stricto) é formado por um estrato arbóreo diverso, que na 
ausência de fogo eleva sua densidade, diminuindo a incidência de luz, prejudicando 
assim seu diverso componente herbáceo. Acredita-se que o sombreamento atua 
selecionando características funcionais foliares e o estudo das clorofilas é crucial para 
compreender esse fato, visto que suas diferentes concentrações na folha ajudam a 
planta a lidar com diferentes irradiâncias no ambiente. Com pouca iluminação, e por 
não possuir alto teor de clorofila b que capta a luz difusa, espera-se que a espécies 
herbáceas típicas do cerrado sejam prejudicadas em situações de adensamento. Neste 
estudo objetivou-se comparar teores de clorofilas entre espécies herbáceas de cerrado 
típico e espécies ocorrendo em condições de adensamento. O estudo ocorreu na 
Estação Ecológica de Assis (EEA), Assis/SP. Em folhas totalmente expandidas de 32 
espécies do cerrado típico (CT) e 17 espécies do cerrado florestado (CF) foram 
retirados discos foliares (1cm2), que foram acondicionados em tubos contendo 2mL 
de dimetilformamida. Após 24 horas acondicionadas a 4ºC as amostras foram 
analisadas em espectrofotômetro, determinando a absorbância a 647 (clorofila a), 664 
(clorofila b) e 480 nm (carotenóides totais). A clorofila total foi obtida como a soma 
entre as clorofilas. Também foi calculada a razão clorofila a/b. Os dados foram 
analisados por uma análise de variância (ANOVA) seguinda de teste de Fisher LSD 
(α = 0,05 ). As plantas do cerrado típico e florestado apresentam concentrações iguais 
de clorofila a (34,07 e 34,83 µg.cm-2 , respectivamente) (F= 0,096 P= 0,757) e de 
carotenóides totais (CT= 8,88 e CF= 8,42 µg.cm-2, F= 0,4126 P= 0,5237). As plantas 
do CF apresentaram maiores (F= 5,093 P= 0,028) concentrações de clorofila b (14,25 
vs 11.58 µg.cm-2 para o CT). A despeito das diferenças em clorofila b, a clorofila total 
foi semelhante (CT= 44,33 e CF=  49,09 µg.cm-2) (F= 0 1,708 P= 0,197). A razão 
cla/clb (CT= 2,96 e CF= 2,53 µg.cm-2, F= 8,198 P= 0,006) diferiu entre as condições. 
Os dados validam a ideia de que as plantas carecem de maiores quantidades de 
clorofila b para resistir ao adensamento em relação as plantas da condição adensada, 
que já apresentam concentrações altas de clorofila b permitindo a captura da pouca 
luz presente no ambiente. Conclui-se que há diferenças nas estratégias de 
investimento em clorofilas entre plantas do cerrado típico e do cerrado florestado. 
(FAPESP 2015/21857-2).   
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