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O ambiente savânico é considerado um lugar diverso em termos de nichos luminosos, 
isto por que sua vegetação é composta por um estrato arbóreo esparso, que produz 
diferentes graus de cobertura de copa. Em condições naturais de frequência de fogo as 
espécies do estrato herbáceo-arbustivo encontram disponibilidade luminosa para 
sobreviver, entretanto se o fogo é suprimido a densidade arbórea aumenta, levando a 
alterações significativas na quantidade de luz incidente para as plantas não-arbóreas. 
Estudos demonstram que sob adensamento arbóreo espécies não-arbóreas 
desaparecem, diminuindo a diversidade do sistema savânico. Curvas de resposta a luz 
podem ajudar a entender se as espécies não-arbóreas estão desaparecendo por não terem 
capacidade de responder as baixas irradiâncias disponíveis em ambientes adensados. 
Neste estudo foram realizadas curvas ETR x PAR comparando espécies não-arbóreas 
de ambientes savânicos e florestados (ervas, suarbustos e arbustos). Foram escolhidas 
27 espécies não-arbóreas típicas de cerrado e 15 de cerrado sob adensamento na Estação 
Ecológica de Assis, Assis -SP. Curvas ETR x PAR foram realizadas com um MINI-
PAM II (Heinz Walz GmbH) utilizando o modo de ”Rapid Light Curves”. Foram 
utilizados doze níveis de irradiância (0-1500 µmol m-2 s-1) em folhas previamente 
aclimatadas ao escuro (30 min). Os dados relativos a eficiência quântica da fotossíntese 
(alpha), taxa máxima de transporte eletrônico (ETRmax) e mínima irradiância para 
saturação (lk) foram obtidas pelo ajuste dos dados no programa WinControl 3.0. A 
comparação dos parâmetros estudados entre plantas de cerrado típico e cerrado 
florestado foi realizado por uma ANOVA seguida de tesde de Tukey (α = 0,05). Foram 
encontradas diferenças significativas para todos os parâmetros (F1,42 > 7,89 e P < 0,01): 
as espécies de cerrado típico apresentam maior ETRmax (48.74 ± 5.62 vs 28.15 ± 2.97 
µmol (electrons) m-2 s-1), lk (303.20 ± 24.25 vs 221.56 ± 7.23 µmol (photons) m-2 s-1) e 
alpha (0.180 ± 0.009 vs 0.135 ± 0.012). Os resultados indicam que as plantas do cerrado 
típico apresentam maiores taxas de transporte eletrônico e maior necessidade de luz 
para realizar taxas máximas de transporte eletrônico, e consequentemente fotossíntese. 
Os dados suportam a idéia de que as plantas não arbóreas de cerrado típico são plantas 
de sol e que suas estratégias fotoquímicas não seriam adequadas para sobrevivência sob 
sombreamento. (BIOTA FAPESP 2013/18049-6) 
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