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A classificação sucessional tem utilizado critérios qualitativos e por isso, imprecisos. 
Os polímeros de parede celular de arbóreas pioneiras e não pioneiras geralmente são 
fundamentados apenas em hipóteses sobre a densidade da madeira destas espécies, 
faltando informações sobre a proporção da composição destes constituintes entre as 
classes sucessionais. O presente estudo foi realizado com o objetivo de caracterizar as 
proporções de carboidratos não estruturais e de polímero de parede celular de espécies 
arbóreas pioneiras e não pioneiras da Floresta Atlântica do Espírito Santo, Brasil. Este 
trabalho foi conduzido na floresta de tabuleiro da Reserva Natural Vale, localizada no 
município de Sooretama. Foram quantificados os teores de carboidratos não 
estruturais (glicose, frutose, sacarose e amido) e polímeros de parede celular 
(celulose, hemiceluloses e lignina) de folhas e caule de sete árvores adultas das 
espécies pioneiras Senna multijuga var. verrucosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby, 
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin e Bixa arborea Huber e das não pioneiras  
Melanoxylon brauna Schott, Carpotroche brasiliensis (Raddi) Endl. e Neoraputia 
alba (Nees & Mart.) Emmerich. As espécies pioneiras mostraram maiores teores de 
glicose, frutose e sacarose do caule. Esta característica está envolvida com o 
acelerado estabelecimento e rápido crescimento destas espécies, o que exige maior 
demanda de compostos ricos em carbono para a respiração celular e estimulação da 
divisão celular. As espécies não pioneiras se destacaram pelo maior teor de amido e 
polímeros de parede celular foliar. No caule, o teor desses polímeros em não pioneiras 
foram superiores em relação às pioneiras. Estes aspectos foram atribuídos ao 
metabolismo mais lento destes indivíduos, cooperando para o acúmulo de compostos 
de reserva nas folhas e de parede celular em ambos os órgãos. As hemiceluloses das 
duas classes sucessionais sugerem ser do tipo arabinogalactano nas folhas e xilano no 
caule. Considerando que os carboidratos não estruturais são moléculas instáveis 
sujeitas às variações ambientais, concluímos que os polímeros de parede celular sejam 
os mais seguros para caracterizar as classes sucessionais. Todavia, dentre os 
polímeros de parede celular a lignina foi o composto que mais diferenciou entre as 
duas classes sucessionais (>100%), indicando que o teor desse polímero seja o critério 
quantitativo mais confiável para identificar espécies pioneiras e não pioneiras da 
Floresta Atlântica. (FAPES) 
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