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O cerrado sensu stricto apresenta uma grande diversidade de espécies vegetais devido 
ao seu estrato herbáceo muito diversificado. Na ausência de fogo essa vegetação sofre 
uma dinâmica de invasão de espécies florestais, causando o fechamento do dossel e 
sombreamento de espécies herbáceas, as quais se supõe que são intolerantes ao 
sombreamento. Neste estudo analisamos os parâmetros fisiológicos relacionados às 
trocas gasosas (curvas de resposta à luz) para compreender se estas apresentam ou não 
capacidades de se adequar a variantes locais na disponibilidade do recurso luminoso. 
Com o auxílio de um aparelho de trocas gasosas (IRGA, LcPro-SD, ADC 
Bioscientific) foram realizadas curvas de resposta a luz em dez espécies de cerrado 
típico (CT) e dez de cerrado florestado (CF, condição adensada). As curvas foram 
realizadas em uma folha por espécie à uma temperatura constante (25ºC) e 
concentrações ambientais de CO2. Foram utilizados 16 níveis de luminosidade 
decrescente (1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, 160, 120, 80, 40, 20, 
10 e 0 µmol m-2 s-1). Os dados foram ajustados para a hipérbole retangular. Após o 
ajuste, foram analisados os seguintes parâmetros: fotossíntese máxima (Amax), 
respiração no escuro (Dresp), ponto de compensação luminoso (PC), ponto de 
saturação da fotossíntese (Psat) e eficiência quântica da fotossíntese (φ). Os 
parâmetros foram comparados entre CT e CF por uma ANOVA simples seguida de 
teste de Tukey (α= 0,05). As plantas de cerrado típico, apresentaram maiores valores 
(F > 4,72 P < 0,01) de Amax (31, 86 vs 22,60 µmol.m-2s-1), PC (32,78 vs 4,57 µmol 
(photons) m-2 s-1) e Psat (365,66 vs 125,72 µmol (photons) m-2 s-1). Entretanto, 
possuiram menores valores para Dresp (-5,08 vs -2,56 µmol.m-2s-1) e φ  (0,10 vs 0,20). 
Essas respostas demonstram que as espécies herbáceas de cerrado típico apesar de 
apresentarem um menor valor para o Dresp, possuem padrões clássicos esperados para 
as plantas de sol (alto Amax, PC e Psat), enquanto as do cerrado florestado possuem 
padrões clássicos esperados de plantas de sombra. Por apresentarem valores altos para 
alguns parâmetros como o  PC e Psat, necessitam de altas irradiâncias de luz para 
poder gerar carbono e sobreviver. Esse fator, portanto, pode influenciar de forma 
direta no desaparecimento da diversidade de plantas herbáceas do cerrado típico que 
não seriam capazes de responder ao constante sombreamento causado pelo 
adensamento de plantas arbóreas. (PIBIC-UNESP) 
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