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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A vegetação chaquenha encontra-se altamente perturbada e reduzida a pequenos 

remanescentes isolados, geralmente envoltos por pastagens (Zac et al. 2004). O desmatamento 

para agricultura e pecuária, o uso de fogo de maneira indiscriminada para estas atividades e a 

exploração excessiva dos recursos florestais estão entre as principais ameaças à 

biodiversidade em regiões chaquenhas (Cardona 2006).  

No Brasil o Chaco foi inicialmente desmatado devido à exploração madeireira de 

quebracho para obtenção de tanino (Corrêa e Corrêa 2009). Nas últimas décadas o Chaco se 

tornou a região do Pantanal mais afetada pelo desmatamento devido à expansão pecuária, 

apesar de ser uma área prioritária à conservação (MMA 2002, Pott e Pott 2003, Silva et al. 

2008). 

Na flora chaquenha predominam árvores e arbustos espinescentes e muitas espécies são 

restritas ao Chaco (Prado 1993). Os levantamentos florísticos realizados em Chaco úmido no 

Brasil destacaram Fabaceae (Leguminosae) como a família mais representativa no estrato 

arbóreo-arbustivo (IBGE 1992, Nunes 2006, Noguchi et al. 2009).  

De acordo com a literatura, diversas leguminosas apresentam proteínas de defesa em 

suas sementes. Essas proteínas são capazes de interferir no crescimento e desenvolvimento de 

muitos insetos-praga da agricultura e por isso têm sido estudadas visando sua potencial 

aplicação na produção de plantas transgênicas mais resistentes aos ataques de insetos (Habib e 

Fazili 2007, Oliveira e Macedo 2011, Vandenborre et al. 2011). Deste modo, o levantamento 

de proteínas de defesa em novas espécies consiste no primeiro passo na cadeia biotecnológica 

da produção de transgênicos. 

A partir da ocorrência de plantas espinescentes, da elevada frequência de leguminosas 

no Chaco e da importância em descobrir proteínas de defesa em espécies ainda não 

investigadas, surgiu o interesse em estudar os mecanismos de defesa física e química contra 

herbivoria em leguminosas que ocorrem no Chaco.  

O presente estudo está organizado em dois capítulos:  

Capítulo I: Perturbação ambiental afeta a estrutura da vegetação em Chaco úmido no 

Brasil? Objetivo geral: verificar os efeitos da perturbação antrópica sobre a composição 

florística e estrutura da vegetação. 
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Capítulo II: Defesas físicas e químicas em leguminosas. Objetivo geral: levantar a 

ocorrência de defesas físicas em leguminosas, defesas químicas em suas sementes e verificar 

se existe relação entre elas. 
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Perturbação ambiental afeta a estrutura da vegetação em Chaco úmido no Brasil? 

Thayane Ely Lima
1,2

, Ângela Lúcia Bagnatori Sartori
1,3

 

(
1
) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS 79070-900, Brasil. 

(
2
) Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal, CCBS, e-mail: thayaneely@gmail.com 

(3) Laboratório de Botânica, e-mail: albsartori@gmail.com 

Resumo – (Perturbação ambiental afeta a estrutura da vegetação em Chaco úmido no Brasil?) A 

vegetação chaquenha se encontra altamente perturbada e reduzida em razão da exploração excessiva 

dos recursos florestais e do desmatamento para agricultura e pecuária. Os objetivos deste estudo foram 

comparar a estrutura da vegetação e a composição de espécies em áreas de Chaco úmido no Brasil 

com diferentes históricos de uso e verificar se o solo afeta a ocorrência das espécies nas áreas 

estudadas. Foram amostradas quatro áreas perturbadas e quatro preservadas, com 10 parcelas (100m
2
) 

em cada, em um total de 0,8 hectares amostrados. Todas as plantas com Circunferência ao Nível do 

Solo ≥ 5 cm e 1m de altura foram amostradas. Em cada área foi coletada uma amostra composta de 

solo. As áreas perturbadas apresentaram em relação as áreas preservadas maior riqueza de espécies, 

mas a diversidade não variou entre ambas. As espécies mais frequentes foram Mimosa hexandra, 

Prosopis rubriflora, Parkinsonia praecox, Ziziphus oblongifolius, Castela coccinea e Jatropha 

ribifolia. A mudança na composição florística e na estrutura da vegetação foi explicada principalmente 

pela dominância de P. rubriflora nas áreas preservadas; pelo adensamento de M. hexandra e P. 

praecox e numerosa quantidade de indivíduos jovens nas áreas perturbadas. O solo das áreas 

perturbadas foi tão fértil quanto às perturbadas e não afetou a ocorrência das espécies. Os resultados 

indicam que a perturbação ocasiona mudanças na estrutura da vegetação e na composição florística, 

mas não afeta a diversidade de espécies e a fertilidade do solo no Chaco úmido. 

Palavras-chave: Riqueza de espécies, Comunidades vegetais, Diversidade florística, Fertilidade do 

solo, Preservação, vegetação chaquenha 

 

Abstract – (Variation in woody vegetation among sites with uses histories in the Brazilian Chaco) 

The Chaco vegetation is highly disturbed and reduced due to overexploitation of forest resources and 

deforestation for agriculture and livestock. The objectives of this study were to compare the vegetation 

structure and species composition in sites of wet Chaco in Brazil with different uses histories and 

verify if soil affects the occurrence of species in the studied areas. We sampled four disturbed sites and 

four preserved, with 10 plots (100m
2
) each, a total of 0.8 hectares sampled. All plants with 

circumference ground level ≥ 5 cm and 1 m height were sampled. In each site was collected a sample 

of soil. The disturbed sites presented higher species richness than preserved, but diversity did not vary 

among both. The most frequent species were Mimosa hexandra, Prosopis rubriflora, Parkinsonia 

praecox, Ziziphus oblongifolius, Castela coccinea and Jatropha ribifolia. Changes in floristic 

composition and structure of vegetation were mainly explained by dominance of P. rubriflora in 

preserved sites; density of M. hexandra and P. praecox and large amount of juveniles in disturbed 

sites. The soil of disturbed sites was as fertile as the disturbed and did not affect the occurrence of the 

species. Results indicate that disturbance history causes changes in vegetation structure and 

composition of flora in wet Chaco but does not affect species diversity and soil fertility in wet Chaco. 

Keywords: Species richness, Plant communities, Floristic diversity, Soil fertility, Preservation, Chaco 

vegetation 
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Introdução 

As perturbações causadas pelas atividades humanas nas florestas alteram as 

características do habitat em diversas escalas e afetam os principais processos ecológicos e os 

componentes da biodiversidade (Newton et al. 2009, Sodhi et al. 2009). Desmatamentos 

aliados à fragmentação florestal levam a mudanças bruscas entre habitats distintos, gerando 

impactos diretamente sobre a diversidade de espécies, diversidade genética e dinâmica da 

paisagem (Cagnolo et al 2006, Casenave et al. 1995, Murcia 1995, Newton et al. 2009). 

A intensidade e a frequência das perturbações podem influenciar a riqueza e diversidade 

de espécies nas comunidades. Um dos modelos que visa explicar as variações na relação 

perturbação-diversidade é a Hipótese da Perturbação Intermediária – HPI (Connell 1978).  A 

IPI prediz que a riqueza e a diversidade de espécies são menores em ambientes com baixas ou 

elevadas intensidades de perturbação e maiores em níveis intermediários de perturbação, pois 

a perturbação intermediária permite a colonização por espécies de sucessão primária e 

formam um mosaico com elevada diversidade. No entanto, os efeitos da perturbação sobre a 

diversidade de espécies podem variar com o contexto da perturbação, da paisagem ou do tipo 

de comunidade (Mackey e Currie 2000, Sasaki et al. 2009).  

Embora amplamente aceita pela literatura, a HPI é contestada por Mackey e Currie 

(2001). Segundo os autores, a perturbação desempenha um papel na diversidade, mas não da 

maneira sugerida por Connell (1978). Na prática as relações perturbação-diversidade não são 

tão evidentes quanto na teoria, pois a maioria dos trabalhos não apresenta um pico de 

diversidade em níveis de perturbação intermediária conforme descrito pela HPI. 

Os estudos realizados em ecossistemas florestais indicam que as comunidades arbóreas 

respondem às perturbações antrópicas de diferentes maneiras. A perturbação em florestas 

abertas resulta na diminuição da diversidade de espécies arbóreas, mas em áreas menos 

perturbadas há um aumento na diversidade (Mathooko e Kariuki 2000), conforme previsto 

pela HPI.  Ao longo de um gradiente de perturbação em florestas tropicais secas são 

encontradas variações na composição de espécies vegetais em decorrência de alterações nas 

condições do solo, bem como redução na riqueza e na diversidade de espécies à medida que 

aumenta o nível de perturbação (Sagar et al. 2003). A perturbação antrópica pode influenciar 

a vegetação de mata ciliar com o aumento da riqueza de espécies, entretanto, não é um fator 

importante o suficiente para alterar a composição florística (Renöfält e Nilsson 2008). 

Além dos efeitos sobre a diversidade de espécies, a perturbação antropogênica pode 

interferir nas comunidades vegetais alterando a estrutura da vegetação (Newton et al. 2011). 
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Para o estrato arbóreo, maior diversidade e maiores valores na estrutura vertical são 

observados em florestas com menor escala de perturbação (Onaindia et al. 2004).  

Os efeitos da perturbação em florestas chaquenhas mostram diferenças na fisionomia, 

na composição de espécies e na estrutura da vegetação quando comparadas às áreas 

conservadas (Roic et al. 2000, Tálamo e Caziani 2003). Além disso, mudanças nas 

características do solo e redução da fertilidade são verificadas em condições de degradação 

intensa causadas pelo desmatamento e pecuária no Chaco (Abril e Bucher 1999, Abril et al. 

2005). 

Este estudo tem como hipótese que há diferença na estrutura da vegetação, na 

composição de espécies e na composição do solo em áreas de Chaco com diferentes históricos 

de uso. Para isso tem-se como previsões que se a resposta for afirmativa, espera-se que a área 

sob ação antrópica apresente menor diversidade e riqueza de espécies, bem como menor 

fertilidade do solo do que a área conservada. Os objetivos são: comparar a estrutura da 

vegetação e a composição de espécies em áreas de Chaco com diferentes históricos de uso e 

verificar se o solo afeta a ocorrência das espécies nas áreas estudadas. 

Material e métodos 

Local de estudo 

Na América do Sul as maiores unidades fitogeográficas são a Floresta Amazônica e o 

Chaco (Lewis 1991). O Gran Chaco se extende por cerca de 800.000 km
2
 (Hueck 1972), 

abrange a planície do norte da Argentina, oeste do Paraguai, sudeste da Bolívia e no Brasil a 

sudoeste de Mato Grosso do Sul junto ao rio Paraguai (Prado 1993a). A vegetação chaquenha 

é caracterizada pelo predomínio de plantas arbustivas, caducifólias, espinescentes e 

microfilas, que formam um mosaico de florestas xeromórficas e úmidas descontínuas, 

geralmente associadas a solos salinos (Prado 1993a). Nas florestas predominam os gêneros 

Schinopsis e Aspidosperma, popularmente conhecidos como “quebracho”; nas savanas 

destaca-se o gênero Prosopis (“algaroba”) e nas formações de palmeiras (“carandazais”) 

predomina Copernicia alba (Prado 1993a).  

O Chaco sensu stricto no Brasil limita-se aos arredores do município de Porto Murtinho 

(Prado 1993a) e ocupa cerca de 6,7% do Pantanal do Nabileque (Silva et al. 2000). A região 

de Porto Murtinho (21º42‟S 57º53‟W) apresenta clima quente e seco do tipo Awa (Köppen 

1948), com período chuvoso de novembro a fevereiro, seco de março a outubro. A 

precipitação média é de 1200 mm/ano (Brasil 1982), sendo considerada a porção mais úmida 
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da Província do Chaco (Pennington et al. 2000). O solo é argiloso, compacto e possui 

drenagem lenta (Pennington et al. 2000, Ramella e Spichiger 1989). 

O Chaco em Porto Murtinho apresenta 70% de elementos de Chaco s.s. (Prado 1993a) e 

é acompanhado por áreas de transição entre Chaco, Cerrado e Mata Semi-decídua (Prado 

1993b). A área de estudo é classificada internacionalmente como Floresta Seca Decídua 

(UNESCO 1973) e no Brasil como Savana Estépica Arborizada – „Chaco Arborizado‟ (IBGE 

1992). Nesta formação predominam árvores de pequeno porte e arbustos espaçados, que em 

geral não passam de 4 metros de altura e formam um dossel descontínuo, entremeado por 

algumas árvores de até 15 m de altura. A fitofisionomia é popularmente conhecida como 

espinheiro, onde árvores e arbustos espinescentes juntamente com cactáceas e bromeliáceas 

formam aglomerados com aspecto de „ilhas de vegetação‟ praticamente intransitáveis. 

O estudo foi realizado em oito remanescentes de Chaco das seguintes categorias: 

1) vegetação preservada – quatro remanescentes sem histórico de perturbação antrópica, 

ou seja, não houve retirada da vegetação; 

2) vegetação perturbada – quatro remanescentes com histórico de perturbação antrópica, 

onde a vegetação foi parcialmente retirada entre 10 e 15 anos atrás e desde então 

foram abandonados. Essa retirada parcial é popularmente chamada de “desbaste”. 

Os remanescentes de cada categoria são visualmente parecidos e foram escolhidos 

mediante visita ao local e por informações fornecidas pelos proprietários. O pastejo por 

bovinos e/ou equinos é um fator presente em todos os remanescentes, porém em proporções 

muito menores do que em áreas desmatadas exclusivamente para a criação de gado. O local 

de estudo encontra-se representado na figura 1. 

Coleta de dados 

O levantamento florístico foi realizado de abril a setembro de 2011. Em cada 

remanescente uma área de um hectare (50 m x 200 m) foi utilizada para sortear dez parcelas 

(10 m x 10 m) para amostrar a vegetação e o solo (Fig. 2). Ao todo foram amostrados 0,8 ha, 

sendo 40 parcelas (0,4 ha) em ambiente preservado e 40 em perturbado. Todas as plantas 

vivas com altura ≥ 1 metro e circunferência ao nível do solo – medida a 30 cm do solo – CNS 

≥ 5 cm foram medidas. Cada ramo acima do solo foi considerado como um indivíduo. A 

altura das plantas foi estimada visualmente em comparação a uma tesoura de poda de altura 

conhecida e a CNS foi medida com fita métrica (cm) e posteriormente calculado o diâmetro 

de cada ramo da mesma planta. O material botânico coletado foi identificado com base em 
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literatura especializada, consulta ao herbário CGMS e a especialistas. A classificação 

taxonômica seguiu a proposta do APG III (2009). O material testemunho será incorporado ao 

herbário CGMS. 

Em cada remanescente foi coletada uma amostra de solo composta por 10 subamostras 

(uma subamostra em cada parcela) na profundidade de 0 a 20 cm, com auxílio de um trado 

inglês. As análises químicas incluíram os teores de matéria orgânica (MO), pH, 

macronutrientes, tais como, potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), hidrogênio mais 

alumínio (H + Al) e alumínio (Al); e micronutrientes: enxofre (S), boro (B), cobre (Cu), ferro 

(Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn). Foram calculadas a soma de bases (SB = K + Ca + Mg), a 

capacidade troca catiônica (CTC = SB + H + Al), o percentual da saturação por bases (V% = 

SB/CTC x 100), considerado um indicador de fertilidade do solo, e o percentual de saturação 

por alumínio (m% = Al/(Al + SB) x 100). 

Análise de dados 

A estrutura da comunidade foi descrita através dos seguintes parâmetros 

fitossociológicos: densidade absoluta (DA) e relativa (DR), área basal (AbS), dominância 

relativa (DoR), frequência relativa (FR) e índice de valor de importância (IVI = DR + FR + 

DoR). Para análise da diversidade foram calculados o índice de diversidade de Shannon-

Winear (H‟) e o índice de equabilidade de Pielou (J‟). Os cálculos foram realizados através do 

programa FITOPAC 2.0 (Shepherd e Urbanetz 2010). 

Para verificar a distribuição das espécies nos ambientes foi feita uma análise de 

coordenadas principais (PCoA), utilizando uma matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis e 

abundância relativa das espécies. As análises inferenciais foram análise de covariância 

multivariada (MANOVA) e teste Pillai Trace. Para essas análises foram consideradas 10 

amostras de cada ambiente, compostas por quatro parcelas sorteadas. 

Para verificar a existência de alguma relação entre a composição do solo e a 

comunidade de plantas nos remanescentes, utilizou-se uma análise de componentes principais 

(PCA) de correlação seguida de MANOVA e teste Pillai Trace. Nesta análise cada amostra 

correspondeu a um remanescente, totalizando oito. As análises multivariadas (PCoA e PCA) 

foram realizadas pelo pacote “vegan” (Oksanen et al. 2011), disponível no programa R (R 

Development Core Team 2011). 
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Resultados 

Amostramos 1661 indivíduos distribuídos entre 48 espécies, 37 gêneros e 20 famílias 

(Tab. 1). Fabaceae foi a família mais rica em espécies (16), seguida por Cactaceae (4), 

Bignoniaceae, Polygonaceae e Rubiaceae com três espécies cada. Fabaceae correspondeu a 

75% dos indivíduos amostrados em todos os remanescentes e foi representada por 10 gêneros, 

sendo Mimosa e Prosopis os mais representativos, com quatro espécies cada. Cactaceae e 

Polygonaceae encontram-se representadas por três gêneros, Bignoniaceae e Rubiaceae por 

dois. 

Na composição florística predominaram espécies como Aspidosperma quebracho-

blanco, Castela coccinea, Copernicia alba, Diplokeleba floribunda, Lonchocarpus 

nudiflorens, Parkinsonia praecox, Prosopis rubriflora, P. ruscifolia, P. alba, P. affinis, 

Tabebuia nodosa, Ziziphus oblongifolius e cactáceas. Dentre as espécies presentes nas áreas 

mas não predominantes se destacaram: Anadenanthera colubrina, Annona nutans, Astronium 

urundeuva e Capparis retusa.  

No ambiente preservado (PRES) registramos 584 indivíduos, 29 espécies, 23 gêneros e 

14 famílias e no ambiente perturbado (PERT) 1077 indivíduos, 39 espécies, 32 gêneros e 19 

famílias. Usando os índices de diversidade Shannon-Wiener (H‟) e equidade de Pielou (J‟) 

obtivemos 2,02 nats ind
-1

 e 0,59, respectivamente para a PRES e 2,03 nats ind
-1

 e 0,55, 

respectivamente para PERT. Quatorze famílias e 20 espécies foram comuns em PRES e 

PERT, uma família e nove espécies ocorreram somente em PRES e seis famílias e 19 espécies 

somente em PERT (Tab. 1). 

Maior densidade de indivíduos foi obtida em PERT (2692 indivíduos ha
-1

) do que a 

PRES (1460 indivíduos ha
-1

). Entretanto, a maioria das espécies, 82% em PERT e 65% em 

PRES, contribuíram com menos de 1% na densidade relativa nos dois ambientes. 

As seis espécies mais frequentes e com maiores IVI nos dois ambientes foram Mimosa 

hexandra, Prosopis rubriflora, Parkinsonia praecox, Ziziphus oblongifolius, Castela coccinea 

e Jatropha ribifolia. Estas espécies juntas corresponderam a 75 e 72% do IVI total e a 88 e 

83% do total de indivíduos amostrados em PRES e PERT, respectivamente. Na área PRES P. 

rubriflora apresentou o maior IVI, seguido por M. hexandra e Z. oblongifolius (Tab. 2). Em 

PERT, M. hexandra alcançou o maior IVI, seguida por P. praecox e P. rubriflora (Tab. 3). 

A altura das plantas no ambiente PRES variou de 1 a 9 m (média = 2,3 m; d.p. = 1,0 m) 

e no PERT variou de 1 a 10 m (média = 2,4 m ; d.p. = 1,0m). As seis espécies mais frequentes 

nas áreas estudadas geralmente variam de 2 a 3 m de altura, enquanto as espécies mais altas, 
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como Aspidosperma quebracho-blanco, Copernicia alba e Tabebuia nodosa, são menos 

frequentes. 

A área basal total das espécies foi semelhante nos ambientes, 3,37 m
2
 no PRES e 3,31 

m
2
 no PERT. A distribuição diamétrica em PRES e PERT apresentou o padrão exponencial 

negativo (“J” invertido), isto é, há mais indivíduos nas menores classes diamétricas. Embora 

nas áreas PERT haja praticamente o dobro de indivíduos jovens, a distribuição dos indivíduos 

por classes diamétricas alcançou a mesma proporção nos dois ambientes (Fig. 3). 

Na análise de coordenadas principais (PCoA) obtida para a composição de espécies, o 

primeiro eixo explicou 80,80% das variações na abundância relativa das espécies (autovalor = 

7,38%). Prosopis rubriflora no PRES e M. hexandra e P. praecox no PERT contribuíram para 

diferenciar os dois ambientes (g.l. = 2 e 17; Pillai = 0,80; F = 33,53; p << 0,01) (Fig. 4). 

Verificamos um gradiente na composição de espécies das comunidades, onde algumas 

ocorrem apenas no PRES ou no PERT, e a maioria ocorre em ambos. Na ordenação das 

espécies a partir das amostras PRES em direção as PERT, P. rubriflora diminuíram sua 

abundância relativa e M. hexandra e P. praecox aumentaram (Fig. 5). 

Na análise de coordenadas principais (PCA) das variáveis do solo, o primeiro eixo 

explicou 58,53% da variação nas características químicas amostradas (autovalor = 10,5%) e o 

segundo 16,17% (autovalor = 2,9%) (Fig.6). A fertilidade do solo em dois remanescentes (3 e 

6) é semelhante entre si e contribuiu para a separação dos demais; porém a composição do 

solo não separou os ambientes PRES e PERT (g.l. = 2 e 5; Pillai = 0,15; F = 0,46; p > 0,05). 

Em geral, a fertilidade dos solos dos remanescentes PRES e PERT é semelhante 

(Tab.4). Nos remanescentes 3 e 6, a fertilidade foi levemente mais pronunciada, devido a 

matéria orgânica (19-20%), saturação por bases (59-68%) e baixa saturação por alumínio (4-

6%). Os demais remanescentes apresentaram fertilidade mediana, haja vista matéria orgânica 

(9-14%), saturação por bases (38-52%) e alta saturação por alumínio (4-24%). 

Discussão 

A riqueza de espécies arbóreas e arbustivas está dentro da margem esperada, que varia 

de 37 a 63 espécies em Chaco Úmido com estrato arbóreo descontínuo e esparso (Carvalho 

2011, Marino e Pensiero 2003, Noguchi et al. 2009, Nunes 2006). As famílias mais 

representativas neste estudo – Fabaceae, Cactaceae, Bignoniaceae e Rubiaceae – agregam 

elementos característicos de Chaco. Outro aspecto que deve contribuir para a riqueza de 

espécies é a influência que a vegetação chaquenha no Brasil recebe de áreas adjacentes de 
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Cerrado e Florestas Estacionais. Segundo alguns autores (Navarro et al. 2006, Prado 1993b) 

as áreas chaquenhas são de transição biogeográfica entre Chaco e Cerrado. 

Fabaceae destaca-se com Prosopis e Mimosa principalmente entre as espécies arbóreas 

em formações chaquenhas (IBGE 1992). O gênero Prosopis é bem distribuído na flora 

chaquenha e até o momento havia registros apenas de P. rubriflora e P. ruscifolia no Brasil 

(Noguchi et al. 2009). O registro de Prosopis alba e P. affinis é inédito para o Chaco 

brasileiro, apesar de serem espécies frequentes no Chaco argentino (Lewis et al. 1990).  

No presente estudo verificou-se maior riqueza de espécies nas áreas perturbadas, 

conforme a HPI (Connell 1978). A retirada parcial da vegetação em áreas perturbadas permite 

a colonização por outras espécies, o que aumenta a riqueza (Putz et al. 2000). 

A maioria das espécies estudadas ocorre simultaneamente nos ambientes PRES e PERT, 

mas há uma inversão na frequência de P. rubriflora, M. hexandra e P. praecox de um 

ambiente para o outro. A ocorrência de algumas espécies apenas nas áreas PERT e outras 

apenas nas PRES, juntamente com a mudança na frequência das espécies mais comuns pode 

explicar o índice de diversidade similar nos dois ambientes. A diversidade de espécies não 

correspondeu ao esperado pela HPI. Segundo Mackey e Currie (2001), a HPI não é tão 

adequada para as relações perturbação-diversidade, pois a diversidade nem sempre alcança 

um pico em locais moderadamente perturbados. 

A perturbação ambiental causada por atividades humanas geralmente traz consigo 

espécies exóticas, que tendem a tornarem-se invasoras em tais ambientes (Aragóm e Morales 

2003, Otto et al. 2001). Interessantemente, neste estudo não foi verificada a invasão por 

espécies exóticas arbóreas e arbustivas nas áreas antropizadas, e sim uma dominância de 

espécies nativas como M. hexandra e P. praecox. Possivelmente o contrário ocorra nos 

componentes subarbustivo e herbáceo. 

Estudos de efeitos da atividade humana em áreas de Chaco Florestado mostram 

aumento ou diminuição na densidade de indivíduos de algumas espécies em áreas perturbadas 

(Bonino e Araújo 2005, Roic et al. 2000). Embora estes estudos sejam em formações 

chaquenhas florestadas, os resultados obtidos são similares para Chaco Arborizado. 

Nunes (2006) comenta sobre a formação de aglomerados de plantas lenhosas, cactáceas 

e bromeliáceas em Chaco Arborizado, mas não descreve as espécies que ocorrem. Em campo 

observamos a formação de aglomerados, aos quais chamamos de „ilhas de vegetação‟. Nas 

áreas PRES observam-se árvores e arbustos em geral esparsos, mas muitas vezes agregados 

formando essas ilhas de vegetação com P. rubriflora, M. hexandra, P. praecox, C. coccinea, 
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Z. oblongifolius, J. ribifolia, Cereus spp., outros cactos, bromélias e herbáceas. Em 

ecossistemas áridos Prosopis formam “ilhas de sucessão”, que fornecem condições mais 

amenas para o estabelecimento de outras plantas (Pasiecznik et al 2001). 

Nas áreas PERT a mudança na fisionomia e na composição de espécies pode ser 

explicada pelo adensamento de M. hexandra e P. praecox. Tálamo e Caziani (2003) 

verificaram mudança na fisionomia, composição e estrutura da vegetação em áreas 

perturbadas em Chaco Florestado na Argentina, o que corrobora nossos resultados. 

As seis espécies com maiores IVIs nos ambientes PRES e PERT são as mesmas que 

formam as ilhas de vegetação. Em outro estudo, elevado IVI também foi encontrado para Z. 

oblongifolius, P. praecox, P. rubriflora e M. hexandra em Chaco arborizado (Nunes 2006). 

De aproximadamente 50 espécies coletadas ao todo, apenas seis correspondem a mais de 80% 

dos indivíduos amostrados nos dois ambientes. Isto evidencia como a substituição de P. 

rubriflora por M. hexandra e P. praecox altera a composição de espécies e estrutura da 

comunidade no ambiente PERT.  

A expansão das espécies arbóreas para além das ilhas de vegetação nos ambientes 

PERT foi acompanhada do aumento no IVI de J. ribifolia, provavelmente devido ao 

microclima proporcionado pelo adensamento de M. hexandra e P. praecox. A composição de 

espécies arbóreas em ecossistemas áridos e semiáridos forma microclimas com condições 

necessárias para a ocupação dos estratos arbustivo e herbáceo (Rossi e Villagra 2003).  

A diferença na composição de espécies entre as áreas PERT e PRES pode ser 

interpretada levando em consideração o modo de regeneração e a capacidade de dispersão 

(Aragóm e Morales 2003). Prosopis rebrota vigorosamente após a poda e devido a sua alta 

capacidade de dispersão algumas espécies do gênero são consideradas invasoras em áreas de 

Caatinga e em pastagens no Cerrado e no Chaco (Andrade et al. 2010, Pasiecznik et al. 2001, 

Pott e Pott 1994). Mimosa também é tida como invasora em pastagens e áreas antropizadas 

(Pott e Pott 1994). Mimosa hexandra floresce uma vez ao ano, mas mantém seus frutos nas 

plantas, dispersando-os durante o ano todo (Stefanello com. pess.), o que pode contribuir para 

uma rápida germinação e estabelecimento no ambiente PERT. Então, nas áreas perturbadas 

M. hexandra parece ter maior capacidade de colonização do que P. rubriflora. 

Na estrutura vertical da vegetação nos ambientes PRES e PERT verificou-se o 

predomínio de árvores de pequeno porte (2 a 4 m) e com algumas emergentes que chegam a 

10 m de altura, conforme relatado na literatura (IBGE 1992, Marino e Pensiero 2003, Nunes 

2006). 
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A área basal total muito próxima entre as áreas PRES e PERT pode ser atribuída ao 

elevado número de indivíduos jovens nas áreas PERT. Outros autores encontraram área basal 

semelhante entre áreas preservadas e áreas perturbadas por corte seletivo de madeira em 

florestas secas, porém grandes diferenças na estrutura florestal (Newton et al. 2011, Tálamo e 

Caziani 2003), conforme verificado no presente estudo. Entretanto, estes resultados são 

contrariados por Sagar et al. (2003), que verificaram redução na área basal total e no número 

de indivíduos a medida que aumenta o nível de perturbação em florestas tropicais secas. A 

contrariedade de resultados indica que diferentes formações vegetais podem responder de 

maneiras distintas às perturbações causadas. 

A maioria dos estudos utiliza diâmetros mínimos de 5 cm como critério de inclusão, 

porém a inclusão de plantas com diâmetro < 5 cm permitiu observar o estrato regenerativo. A 

distribuição diamétrica em “J invertido” nos ambientes PRES e PERT demonstra capacidade 

auto regenerativa das comunidades, pois a numerosa presença de indivíduos jovens garantirá 

a substituição de adultos (Gillespie et al. 1992).  

Embora a proporção de indivíduos por classes diamétricas seja a mesma nos ambientes 

PRES e PERT, a numerosa quantidade de indivíduos jovens nas áreas PERT – quase o dobro 

das áreas PRES – é um fator que contribui para a mudança da estrutura da vegetação e 

composição de espécies entre as áreas PRES e PERT. Em áreas perturbadas o espaço 

disponível tende a ser preenchido primeiramente por indivíduos na dimensão horizontal e 

posteriormente na vertical (Otto et al. 2003). As curvas de distribuição exponencial 

apresentam inclinações mais acentuadas em áreas perturbadas por corte seletivo, devido a 

maior quantidade de indivíduos nas menores classes de tamanho do que em áreas não 

perturbadas (Gillespie et al. 1992). 

A composição do solo foi similar entre as áreas PERT e PRES. Como as áreas 

perturbadas foram abandonadas há 10-15 anos, provavelmente o tempo de regeneração 

permitiu a recuperação das condições iniciais do solo ou então a intensidade da perturbação 

não foi suficiente para degradá-lo. Os resultados são corroborados por Abril e Bucher (1999), 

que encontraram em Chaco solos muito férteis em áreas moderada e altamente regeneradas, 

enquanto áreas intensamente degradadas pelo pastoreio recebem grande impacto sobre as 

condições o solo.  

Em Porto Murtinho o relevo em geral é plano e pode contribuir para que as áreas 

apresentem fertilidade muito próxima, independente do histórico de perturbação. Duas áreas 

apresentaram maior fertilidade em relação às demais: uma preservada, próxima ao rio Apa e 
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outra perturbada, próxima ao rio Paraguai. As localizações próximas a cursos d‟água 

geralmente indicam áreas mais baixas do relevo, sujeitas a maior depósito de sedimentos do 

que as demais áreas, o que pode estar relacionado à maior fertilidade encontrada nessas áreas. 

Conclusão 

 As áreas sob ação antrópica apresentaram maior riqueza de espécies, porém a 

diversidade não variou. As espécies com maior valor de importância nas áreas preservadas e 

perturbadas foram as mesmas. No entanto, há uma inversão na dominância de espécies, que 

resulta em diferenciação da composição florística e da estrutura da vegetação. O solo das 

áreas perturbadas foi tão fértil quanto às perturbadas e não afetou a ocorrência das espécies 

nas áreas estudadas. Os resultados revelam que há diferença na estrutura da vegetação e na 

composição de espécies em áreas de Chaco com diferentes históricos de perturbação.  
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Fig. 1 Localização do Chaco Seco e Úmido na América do Sul (Adaptado de: oocities.org). O 

município de Porto Murtinho está localizado no oeste do estado de Mato Grosso do Sul 

(21º42‟S 57º53‟W), Brasil. 



16 

 

 

 

Fig. 2 Representação do desenho amostral em um remanescente de Chaco Arborizado, Mato 

Grosso do Sul, Brasil. Em cada remanescente foi utilizada um hectare (200 m x 50 m) para 

sortear 10 parcelas (10 m x 10 m) para amostrar a vegetação e o solo. Foram amostrados 

quatro remanescentes preservados e quatro perturbados. 
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Fig. 3 Distribuição do número e porcentagem de indivíduos total por classes diamétricas nas 

áreas preservadas (escuro) e perturbadas (claro) de Chaco Arborizado, estado de Mato Grosso 

do Sul, Brasil. 
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Fig. 4 Ordenação das amostras pela análise de coordenadas principais (PCoA) em ambiente 

preservado (amostras de 1 a 10) e perturbado (amostras de 11 a 20) de Chaco Arborizado 

estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. O primeiro eixo explicou 80,80% das variações na 

abundância relativa das espécies (autovalor = 7,38%). Os vetores indicam as correlações da 

abundância relativa das espécies que mais contribuíram para a ordenação. 
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Fig. 5 Ordenação da abundância relativa das espécies nas 10 amostras em ambiente 

preservado (à esquerda) e perturbado (à direita) de Chaco Arborizado, estado de Mato Grosso 

do Sul, Brasil. 
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Fig. 6 Ordenação das amostras pela análise de componentes principais (PCA), em 

remanescentes preservados (1 a 4) e perturbados (5 a 8) de Chaco Arborizado, estado de Mato 

Grosso do Sul, Brasil. O primeiro eixo explicou 58,53% das variações na abundância relativa 

das espécies (autovalor = 10,5%) e o segundo eixo 16,17% (autovalor = 2,9%). Os vetores 

indicam as correlações das variáveis do solo que mais contribuíram para a ordenação.   
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Tabela 1 Espécies e o número de indivíduos amostrados em remanescentes preservados 

(PRES) e perturbados (PERT) de Chaco Arborizado estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. 

 

Espécie PRES PERT 

Anacardiaceae   

Astronium urundeuva (Allemão) Engl. - 2 

Annonaceae   

Annona nutans (R.E. Fr.) R.E. Fr. - 4 

Apocynaceae   

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. 6 8 

Arecaceae   

Copernicia alba Morong 5 1 

Bignoniaceae   

Arrabidaea florida A. DC. - 2 

Tabebuia cf. aurea (Silva Manso) Benth. e Hook. f. ex S. Moore 1 - 

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. 6 8 

Boraginaceae   

Cordia glabrata (Mart.) A. DC. - 2 

Cordia verbenacea DC. 1 10 

Cactaceae   

Cereus sp. 13 9 

Cereus sp2 5 4 

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. 6 2 

Opuntia cardiosperma K. Schum. 1 3 

Capparaceae   

Capparis retusa Griseb. 3 12 

Capparis sp. - 1 

Erythroxylaceae   

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz - 3 

Euphorbiaceae   

Croton sp. - 8 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. 31 70 

Fabaceae   

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan - 1 

Bauhinia hagenbeckii Harms - 3 

Lonchocarpus nudiflorens Burkart 2 - 

Machaerium eriocarpum Benth. 3 36 

Mimosa glutinosa Malme 1 2 

Mimosa polycarpa var. spegazzinii (Pirotta) Burkart  - 1 

Mimosa sensibilis var. urucumensis Barneby 1 2 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 1 - 

Parkinsonia praecox (Ruiz e Pav. ex Hook.) J. A. Hawkins 47 215 

Prosopis affinis Spreng. 4 - 

Prosopis alba Griseb. 3 - 
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Tabela 1 Continuação 

Espécie PRES PERT 

Prosopis rubriflora Hassl. 223 95 

Prosopis ruscifolia Griseb. - 10 

Pterogyne nitens Tul. - 7 

Vachellia caven (Molina) Seigler e Ebinger 1 9 

Malpighiaceae   

Bunchosia paraguariensis Nied. - 1 

Malvaceae   

Wissadula macranta R.E. Fr. - 1 

Myrtaceae   

Eugenia sp. - 2 

Polygonaceae   

Coccoloba rigida Meisn. 2 10 

Ruprechtia exploratricis Sandwith 2 - 

Triplaris gardneriana Wedd. - 1 

Rhamnaceae   

Ziziphus oblongifolius S. Moore 65 24 

Rubiaceae   

Chomelia obtusa Cham. e Schltdl. 1 - 

Chomelia ribesioides Benth. ex A. Gray - 2 

Randia armata (Sw.) DC. - 10 

Rutaceae   

Zanthoxylum rigidum Humb. e Bonpl. ex Willd. 1 - 

Sapindaceae   

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. e Cambess.) Hieron. ex Niederl. - 1 

Diplokeleba floribunda N.E. Br. 1 - 

Simaroubaceae   

Castela coccinea Griseb. 25 28 
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Tabela 2 Parâmetros estruturais de ambiente preservado de Chaco Arborizado, estado de 

Mato Grosso do Sul, Brasil. NI: número de indivíduos, DA: densidade absoluta; DR: 

densidade relativa (%), DoA: dominância absoluta (m
2
/ha); DoR: dominância relativa (%); 

FR: frequência relativa e IVI: índices de valor de importância (IVI = DR + FR + DoR). 

 

Espécies NI DA DR  DoA DoR FR IVI 

Prosopis rubriflora 234 585,0 40,07 3,16 37,59 16,28 93,94 

Mimosa hexandra 108 270,0 18,49 1,13 13,41 8,14 40,05 

Ziziphus oblongifolius 65 162,5 11,13 0,72 8,60 12,79 32,52 

Parkinsonia praecox 50 125,0 8,56 0,87 10,37 10,47 29,40 

Castela coccinea 25 62,5 4,28 0,19 2,30 8,72 15,30 

Jatropha ribifolia 32 80,0 5,48 0,08 0,92 8,72 15,12 

Cereus sp. 13 32,5 2,23 0,29 3,45 5,81 11,49 

Copernicia alba 5 12,5 0,86 0,58 6,89 2,91 10,65 

Tabebuia nodosa 6 15,0 1,03 0,43 5,12 2,91 9,06 

Aspidosperma quebracho-blanco 6 15,0 1,03 0,06 0,72 2,91 4,65 

Cereus sp2 6 15,0 1,03 0,04 0,48 2,91 4,42 

Cleistocactus baumannii 5 12,5 0,86 0,03 0,30 2,91 4,06 

Prosopis affinis 4 10,0 0,68 0,10 1,21 1,74 3,64 

Tabebuia cf. aurea 1 2,5 0,17 0,23 2,76 0,58 3,51 

Prosopis alba 3 7,5 0,51 0,10 1,19 1,74 3,45 

Machaerium eriocarpum 3 7,5 0,51 0,11 1,26 1,16 2,94 

Lonchocarpus nudiflorens 2 5,0 0,34 0,10 1,20 1,16 2,70 

Capparis retusa 3 7,5 0,51 0,06 0,71 1,16 2,39 

Ruprechtia exploratricis 2 5,0 0,34 0,03 0,39 1,16 1,89 

Vachellia caven 1 2,5 0,17 0,04 0,49 0,58 1,24 

Chomelia obtusa 1 2,5 0,17 0,02 0,27 0,58 1,03 

Coccoloba rigida 2 5,0 0,34 0,00 0,05 0,58 0,97 

Mimosa glutinosa 1 2,5 0,17 0,01 0,10 0,58 0,85 

Diplokeleba floribunda 1 2,5 0,17 0,01 0,09 0,58 0,84 

Parapiptadenia rigida 1 2,5 0,17 0,00 0,05 0,58 0,80 

Opuntia cardiosperma 1 2,5 0,17 0,00 0,03 0,58 0,79 

Cordia verbenacea 1 2,5 0,17 0,00 0,02 0,58 0,77 

Zanthoxylum rigidum 1 2,5 0,17 0,00 0,02 0,58 0,77 

Mimosa sensibilis 1 2,5 0,17 0,00 0,00 0,58 0,76 
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Tabela 3 Parâmetros estruturais de ambiente perturbado de Chaco Arborizado, estado de 

Mato Grosso do Sul, Brasil. NI: número de indivíduos, DA: densidade absoluta; DR: 

densidade relativa (%), DoA: dominância absoluta (m
2
/ha); DoR: dominância relativa (%); 

FR: frequência relativa e IVI: índices de valor de importância (IVI = DR + FR + DoR). 

Espécies NI DA DR DoA DoR FR IVI 

Mimosa hexandra 482 1205,0 44,75 2,89 34,91 13,54 93,21 

Parkinsonia praecox 212 530,0 19,68 1,62 19,54 8,33 47,56 

Prosopis rubriflora 84 210,0 7,80 1,10 13,27 8,33 29,40 

Jatropha ribifolia 69 172,5 6,41 0,15 1,79 10,94 19,13 

Ziziphus oblongifolius 24 60,0 2,23 0,50 6,07 6,25 14,55 

Castela coccinea 28 70,0 2,60 0,45 5,44 5,21 13,24 

Aspidosperma quebracho-blanco 8 20,0 0,74 0,47 5,66 4,17 10,57 

Machaerium eriocarpum 36 90,0 3,34 0,25 3,03 2,60 8,98 

Capparis retusa 12 30,0 1,11 0,09 1,07 3,13 5,31 

Cordia verbenacea 10 25,0 0,93 0,02 0,30 3,65 4,87 

Cereus sp. 8 20,0 0,74 0,12 1,43 2,60 4,78 

Prosopis ruscifolia 10 25,0 0,93 0,03 0,37 3,13 4,42 

Tabebuia nodosa 8 20,0 0,74 0,04 0,43 2,60 3,78 

Vachellia caven 9 22,5 0,84 0,11 1,29 1,56 3,69 

Randia armata 10 25,0 0,93 0,02 0,29 2,08 3,30 

Coccoloba rigida 10 25,0 0,93 0,05 0,54 1,56 3,04 

Croton sp. 8 20,0 0,74 0,00 0,06 2,08 2,88 

Cleistocactus baumannii 5 12,5 0,46 0,02 0,21 2,08 2,76 

Pterogyne nitens 7 17,5 0,65 0,08 0,97 1,04 2,66 

Annona nutans 4 10,0 0,37 0,02 0,29 1,56 2,23 

Copernicia alba 1 2,5 0,09 0,11 1,32 0,52 1,93 

Eugenia sp. 2 5,0 0,19 0,04 0,52 1,04 1,75 

Erythroxylum cuneifolium 3 7,5 0,28 0,01 0,09 1,04 1,41 

Mimosa glutinosa 2 5,0 0,19 0,01 0,16 1,04 1,39 

Astronium urundeuva 2 5,0 0,19 0,01 0,13 1,04 1,35 

Bauhinia hagenbeckii 3 7,5 0,28 0,00 0,02 1,04 1,34 

Cordia glabrata 2 5,0 0,19 0,00 0,04 1,04 1,26 

Mimosa sensibilis 2 5,0 0,19 0,00 0,03 1,04 1,26 

Cereus sp2 2 5,0 0,19 0,03 0,34 0,52 1,05 

Opuntia cardiosperma 3 7,5 0,28 0,01 0,15 0,52 0,95 

Chomelia ribesioides 2 5,0 0,19 0,00 0,03 0,52 0,74 

Arrabidaea florida 2 5,0 0,19 0,00 0,02 0,52 0,73 

Alophyllus edulis 1 2,5 0,09 0,01 0,06 0,52 0,68 

Bunchosia paraguariensis 1 2,5 0,09 0,00 0,05 0,52 0,67 

Triplaris gardneriana 1 2,5 0,09 0,00 0,02 0,52 0,64 

Anadenanthera colubrina 1 2,5 0,09 0,00 0,02 0,52 0,64 

Wissadula macrantha 1 2,5 0,09 0,00 0,01 0,52 0,62 

Mimosa policarpa var. spagonisii 1 2,5 0,09 0,00 0,01 0,52 0,62 

Capparis sp. 1 2,5 0,09 0,00 0,01 0,52 0,62 
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Tabela 4 Fertilidade do solo na profundidade de 0 a 20 cm em remanescentes preservados (PRES) e perturbados (PERT) de Chaco Arborizado, 

estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Local: Remanescentes preservados (1 a 4) e perturbados (5 a 8). M.O.: matéria orgânica; SB: soma de 

bases; V%: porcentagem de saturação por bases; m%: porcentagem de saturação por alumínio; CTC: Capacidade de Troca Catiônica. 

Local P Resina 

(mg/dm
3
) 

M.O. 

(g/dm
3
) 

pH 

(CaCI2) 

K Ca Mg H+Al Al SB CTC V 

(%) 

m 

(%) 

S B Cu Fe Mn Zn 

(mmolc/dm
3
) (mg/dm

3
) 

1 2,2 9,6 5,4 1,6 11,0 4,3 15,1 0,8 16,9 32,0 51,8 4,5 41,1 0,2 0,6 24,6 50,8 0,1 

2 2,0 7,6 4,9 0,9 9,1 3,4 23,2 4,2 13,4 36,6 37,9 23,9 53,0 0,2 0,4 47,1 42,3 0,1 

3 2,3 19,5 4,6 1,1 87,1 23,3 50,6 4,5 111,5 162,1 68,5 3,9 3,8 0,3 2,1 79,4 80,1 0,1 

4 2,0 9,1 4,7 0,9 11,1 3,7 28,5 4,5 15,7 44,2 39,0 22,3 16,0 0,3 0,4 55,3 30,0 0,1 

5 2,3 11,8 4,9 0,9 16,7 3,8 23,7 2,5 21,4 45,1 46,5 10,5 43,8 0,3 0,7 53,2 39,2 0,1 

6 2,9 20,3 4,3 0,8 79,4 21,4 69,2 6,5 101,6 170,8 59,2 6,0 7,2 0,4 1,0 104,2 32,1 0,4 

7 1,8 12,6 4,5 0,9 27,3 4,7 31,9 5,8 32,9 64,8 49,7 15,0 4,1 0,2 0,2 58,4 67,0 0,2 

8 3,5 13,7 4,9 2,4 17,5 6,9 28,1 3,5 26,8 54,9 49,8 11,5 7,3 0,4 0,4 61,7 39,9 0,1 
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RESUMO – As plantas possuem defesas físicas contra herbívoros, como espinhos e tricomas, e defesas 

químicas como proteínas de defesa. Os objetivos deste estudo foram: investigar a ocorrência de 

defesas físicas em leguminosas, detectar a presença e a de proteínas de defesa em suas sementes e 

verificar se há relação entre a ocorrência de defesas físicas nas plantas e a presença de proteínas de 

defesa nas suas sementes. A coleta dos materiais foi realizada em vegetação chaquenha no Brasil. Para 

as defesas físicas foram registradas presença/ausência e localização de espinescência (acúleos e/ou 

espinhos) e tricomas e tipos de tricomas. As sementes coletadas foram submetidas a extrações salinas 

e o extrato bruto obtido foi analisado em relação presença de IPs e lectinas. Ao todo 12 espécies foram 

coletadas, sendo seis Mimosoideae e seis Caesalpinioideae. As defesas físicas ocorreram mais nos 

órgãos não reprodutivos – caule e ramos (78%) e folhas (67%) – do que em órgãos reprodutivos (56%) 

e a maioria das espécies defendeu mais de uma parte da planta (67%). Apenas Albizia niopoides 

apresentou lectina, mas em concentração insuficiente para ser considerada fator antinutricional. 

Microlobius foetidus, Parkinsonia praecox e Senna occidentalis não apresentaram IPs. Mimosa 

hexandra, Caesalpinia paraguariensis e Pterogyne nitens apresentaram IPs em baixas concentrações. 

IPs foram verificados em A. niopoides, Anadenanthera colubrina, Mimosa glutinosa, Prosopis 

rubriflora e Caesalpinia pluviosa em elevadas concentrações. As defesas físicas e químicas variaram 

entre as espécies e dentro do mesmo gênero. Os resultados indicam que as defesas físicas não foram 

relacionadas com a presença de proteínas de defesa nas espécies analisadas. 

Palavras-chave: espinhos, inibidores de proteinase, lectinas, tricomas 

 

ABSTRACT - (Mechanical and chemical defenses in legumes) Plants have physical defenses against 

herbivores, such as thorns and trichomes and chemical defenses, such as defense proteins. The aims of 

this study were: investigate the occurrence of physical defenses in plant structure in legumes; to detect 

the presence of defense proteins in their seeds; and see if there is a relationship between the 

occurrence of physical defenses in plants and the presence of defense proteins in their seeds. Plants 

were collected in Chaco vegetation, Brazil. To physical defenses were recorded presence/absence of 

spinescence (spines and/or spikes) and trichomes. The collected seeds were subjected to salt extraction 

and crude extract obtained was analyzed in relation to the presence of PIs and lectins. A whole of 12 

species were collected, six Caesalpinioideae and six Mimosoideae. Physical defenses occurred most in 

non-reproductive organs - stem and branches (78%) and leaves (67%) - than in reproductive organs 

(56%) and most species maintained over a part of the plant (67%). Only Albizia niopoides presented 

lectin, but at concentrations insufficient to be considered as anti-nutritional factor. Microlobius 

foetidus, Parkinsonia praecox and Senna occidentalis did not present IPs. Mimosa hexandra, 

Caesalpinia paraguariensis and Pterogyne nitens had IPs in low concentrations. IPs were found in A. 

niopoides, Anadenanthera colubrina, Mimosa glutinosa, Prosopis rubriflora and Caesalpinia pluviosa 

in high concentrations. Physical and chemical defenses varied among species and within the same 

genus. The results indicate that physical defenses were not related to the presence of defense proteins 

in the studied species. 

Keywords: thorns, proteinase inhibitors, lectins, trichomes 
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1. INTRODUÇÃO 

Em resposta ao ataque de herbívoros as plantas desenvolveram defesas físicas e 

químicas capazes de interferir no desenvolvimento e sobrevivência dos herbívoros. As defesas 

físicas atuam como barreiras à herbivoria por várias maneiras, através de protuberâncias e 

estruturas rígidas, como espinhos ou acúleos (espinescência), tricomas (pubescência), rigidez 

foliar (esclerofilia), incorporação de minerais nos tecidos vegetais formando ráfides e drusas, 

e por meio de sementes com testa enrigecida (FERNANDES, 1994; DICKISON, 2000; 

HANLEY et al., 2007). Espinescência, ráfides e drusas atuam principalmente contra 

mamíferos; a pubescência e a esclerofilia dificultam o acesso principalmente a insetos e 

também a alguns mamíferos (WAGNER, 1991; VALVERDE et al., 2001; Hanley et al., 

2007). 

As defesas químicas caracterizam-se pela síntese de metabólitos primários (proteínas de 

defesa) e metabólitos secundários, como compostos fenólicos, compostos nitrogenados e 

terpenóides, resultantes da produção de compostos essenciais para as plantas (CHEN, 2008). 

As proteínas de defesa resultam da expressão gênica e são consideradas chave para o 

melhoramento vegetal (FERRY et al., 2004). Dentre as proteínas de defesa das plantas 

encontram-se inibidores de protease (IPs) e lectinas, presentes nos tecidos vegetais, 

principalmente em órgãos de reserva, e de forma geral atuam sobre insetos, bactérias e fungos 

(PEUMANS e VAN DAMME, 1995; DUNAEVSKY et al., 2005). 

Os IPs competem com as proteínas pelo sítio ativo das enzimas proteolíticas, o que 

impede a conversão das proteínas ingeridas pelos insetos em aminoácidos essenciais. As 

lectinas vegetais possuem grande afinidade com glicoconjudados e podem ligar-se a enzimas 

digestivas dos insetos, afetando seu processo digestivo (MURDOCK e SHADE, 2002; 

MACEDO et al., 2004; VANDENBORRE et al., 2011). Devido à capacidade de interferir no 

crescimento e desenvolvimento de muitos insetos-praga, lectinas e IPs têm sido estudados 

visando sua potencial aplicação na produção de plantas transgênicas mais resistentes aos 

ataques de insetos (HABIB e FAZILI, 2007; OLIVEIRA e MACEDO, 2011; 

VANDENBORRE et al., 2011). 

O predomínio de Fabaceae em diferentes formações vegetacionais sugere a ocorrência 

de atributos biológicos que devam favorecer o estabelecimento de suas espécies em diferentes 

ambientes. Representantes da família produzem compostos químicos de diferentes classes e 

funções contra patógenos e herbívoros (LEVIN, 1976; KORTT e JERMYN, 1981). A 

investigação de proteínas de defesa na família tem sido realizada em algumas espécies, como 
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Dimorphandra mollis (MACEDO et al., 2002), Adenanthera pavonina (MACEDO et al., 

2004), Plathymenia foliolosa (RAMOS et al., 2008), Bauhinia bauhinioides (SUMIKAWA et 

al., 2010), Inga laurina (MACEDO et al., 2011), entre outras. 

Na flora do Chaco, Fabaceae se destaca como a família mais representativa e com maior 

diversidade de espécies, incluindo espécies restritas a essas formações (IBGE, 1992; PRADO, 

1993; NOGUCHI et al., 2009). Defesas físicas como espinescência e presença de tricomas são 

atributos de leguminosas ocorrentes no Chaco, conforme descrições realizadas por ALVES e 

SARTORI (2009). Esse ambiente reúne espécies com determinadas características que 

motivaram as investigações do presente estudo. Além disso, estudos de mecanismos físicos 

versus químicos pautados em um conjunto de leguminosas presentes em ambiente com 

severas variações climáticas, como é o caso do Chaco, ainda não foram realizados. 

Os objetivos deste estudo foram: (1) investigar a ocorrência de defesas físicas em 

leguminosas; (2) detectar a presença de lectina e inibidor de proteinase em suas sementes e (3) 

verificar se há relação entre a ocorrência de defesas físicas nas plantas e a presença de 

proteínas de defesa nas suas sementes. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta dos materiais ocorreu em cinco excursões de abril a setembro de 2011 em áreas 

de vegetação chaquenha no Brasil, localizadas no município de Porto Murtinho (21°40′19″S, 

57°52′53″W), ao sul do Pantanal (PRADO, 1993).  

Durante as excursões coletamos todas as espécies de leguminosas em frutificação, 

arbóreas e arbustivas. Os materiais foram analisados em laboratório para avaliação da 

presença/ausência de defesas físicas. As sementes foram descascadas e processadas em 

laboratório para avaliação das proteínas de defesa. Para as defesas físicas foram registradas 

presença/ausência de espinescência (acúleos e/ou espinhos) e tricomas: (1) nas folhas (pecíolo 

a folíolo), (2) caule e ramos, (3) órgãos reprodutivos, (4) estípula espinescente, (5) tipo de 

tricoma (tector ou glandular) e (6) cor de espinhos/acúleos. O material botânico testemunho 

após identificação foi incorporado ao Herbário CGMS. 

As sementes de cada espécie foram maceradas para obtenção de uma farinha, a qual foi 

delipidada com hexano e submetida à extração de proteínas solúveis. A extração ocorreu de 

duas maneiras: 1) para verificar a presença de inibidor de proteinase utilizou-se solução 

tampão fosfato de potássio (0,1M,  pH 7,6), sob agitação por duas horas e centrifugação por 

15 minutos a 6.000 rpm; 2) para detectar a presença de lectina, a extração foi realizada com 

solução tampão NaCl (0,15N) sob agitação por 12 horas, seguida de centrifugação refrigerada  



34 

 

a 6.000 rpm por 15 minutos. Após a centrifugação o sobrenadante, denominado de extrato 

bruto (EB), foi acondicionado a -20ºC para uso posterior. O EB de cada espécie foi utilizado 

para quantificação de proteínas e lectina. A concentração de proteínas foi estimada conforme 

o método de BRADFORD (1976), com utilização de espectrofotômetro (leitura a 595nm). 

A presença de inibidor de proteinase foi verificada através do ensaio de Erlanger 

(ERLANGER et al., 1961). No ensaio foram utilizados 5 µg de proteína por µL do EB de 

cada espécie, tampão Tris (hidroximetilaminometano), substrato BApNA (N-benzoil-DL-

arginina-p-nitroanilida) e tripsina bovina. A leitura da absorbância de cada espécie foi feita a 

410nm através de espectrofotômetro. A atividade inibitória foi definida pela fórmula:  

UI = (T – A) / (0,250 x Vensaio),  

onde T = leitura da tripsina; A = leitura da amostra; e Vensaio = volume de amostra utilizado no 

ensaio.  

A atividade hemaglutinante (AH) foi realizada usando placas de microtitulação 

contendo 8 fileiras de 12 poços cada, os quais foram preenchidos com 100 μL de solução 

salina tamponada e em seguida acrescidos com igual volume de amostra nos primeiros poços 

da fileira. A amostra foi submetida a uma série de diluições na base 2, em triplicata, com 

homogeneização e transferência de 100 μL para o poço seguinte até o penúltimo poço da fila. 

Em seguida, a amostra diluída foi incubada com 100 μL de suspensão de hemácias a 2%, 

preparada com sangue humano tipo A Rh positivo, em temperatura ambiente. Foram 

realizadas leituras da aglutinação das hemácias visualmente, após 60 minutos. Os resultados 

foram expressos em número de unidades hemaglutinantes (UH), que é calculado a partir do 

inverso do título da maior diluição que ainda apresentou aglutinação visível. 

Para observar o peso molecular aparente das proteínas extraídas de cada espécie foi 

realizada eletroforese em gel de poliacrilamida – SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis), segundo o método de LAEMMLI (1970). Foi utilizado 

um marcador de massa molecular SIGMA, com seis proteínas – lisozima (14 kDa), β-

lactoglobulina (18 kDa), tripsinogênio (24 kDa), pepsina (34 kDa) e albumina (66 kDa). 

3. RESULTADOS 

Investigamos 12 espécies de Fabaceae pertencentes a Mimosoideae (seis espécies) e 

Caesalpinioideae (seis), conforme Tabela 1; espécies de Papilionoideae não foram 

encontradas em frutificação durante o período de coleta. As espécies apresentaram defesas 

físicas (nove espécies) e químicas (seis espécies) em proporções semelhantes. 
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Os órgãos não reprodutivos foram mais defendidos pelas espécies – caule e ramos 

(78%) e folhas (67%) – do que órgãos reprodutivos (56%). A maioria das espécies defendeu 

mais de uma parte da planta (67%). Nas folhas foram encontrados apenas tricomas tectores; 

caule e ramos apresentaram espinescência, além de tricomas tectores e glandulares; em órgãos 

reprodutivos tricomas tectores e glandulares foram verificados (Tab 1). Quatro espécies 

apresentaram espinescência e em três delas foi verificada a presença de estípula espinescente. 

A cor predominante dos espinhos/acúleos de Mimosa hexandra, Prosopis rubriflora e 

Parkinsonia praecox foi marrom e Mimosa glutinosa apresentou coloração marrom com 

extremidades vináceas. 

As proteínas de defesa registradas nas espécies analisadas foram lectina e inibidor de 

proteinase. Albizia niopoides foi a única espécie com presença de lectina, porém a atividade 

hemaglutinante ocorreu em elevada concentração de proteínas (50µgP/µL). Embora três 

espécies tenham apresentado IPs em baixas concentrações (1 a 10 UI/gfarinha), seis espécies 

tiveram IPs acima de 100 UI/gfarinha (Tab 1). 

Nas espécies de Mimosoideae 67% apresentaram defesas físicas e mesmo percentual de 

defesas químicas nas sementes (IPs em elevada concentração). Mimosa glutinosa e P. 

rubriflora apresentaram defesas físicas e químicas. Mimosa hexandra e Microlobius foetidus 

apresentaram somente defesas físicas. Em Albizia niopoides e Anadenanthera colubrina 

foram encontrados apenas IPs.  

Caesalpinioideae obtiveram maiores proporções de espécies com defesas físicas (83%) 

e menores proporções com defesas químicas – IPs em elevada concentração (33%). 

Caesalpinia pluviosa e Peltophorum dubium apresentaram defesas físicas e químicas. 

Parkinsonia praecox, Pterogyne nitens e Senna occidentalis apresentaram apenas defesas 

físicas. Em Caesalpinia paraguariensis não foram observadas defesas físicas e químicas em 

elevada concentração. 

Verificamos que as proteínas solúveis encontradas nas sementes são de diferentes pesos 

moleculares, entre 10 a 66 kDa (Figura 1). Dentre as espécies que apresentaram inibidores de 

proteinase, A. niopoides e A. colubrina apresentaram proteínas de 18 a 24 kDa;  P. rubriflora 

e C. pluviosa proteínas de 10 a 24 kD; M. glutinosa proteínas de 10 a 18 kDa; em P. dubium 

foram observadas apenas proteínas em torno de 66 kDa. 
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4. DISCUSSÃO 

Fabaceae (Leguminosae) é usualmente dividida em três subfamílias: Mimosoideae, 

Caesalpinioideae e Papilionoideae (LEWIS et al., 2005). No Chaco brasileiro Mimosoideae e 

Caesalpinioideae representam a maior parte das espécies lenhosas de Fabaceae (NUNES, 

2006; NOGUCHI et al., 2009), o que favoreceu a coleta de espécies apenas destas 

subfamílias. 

As defesas físicas predominaram em estruturas não reprodutivas das leguminosas 

lenhosas. Porém, os resultados não indicam um padrão na ocorrência de defesas físicas, pois a 

maioria das espécies apresentou mais de um tipo de defesa e em mais de uma estrutura da 

planta. 

Os tricomas tectores foram encontrados em todas as partes analisadas das plantas, 

enquanto os tricomas glandulares foram verificados apenas em C. pluviosa (inflorescência) e 

P. dubium (ramos). Segundo WAGNER (1991), os tricomas atuam como uma primeira linha 

de defesa ao ataque de herbívoros e a presença de tricomas glandulares capazes de produzir e 

armazenar compostos químicos pode contribuir com a função de defesa da planta.  

A espinescência foi verificada apenas no caule e ramos, a exemplo de Mimosa 

glutinosa, M. hexandra, P. rubriflora e P. praecox. De acordo com a literatura, espécies 

arbóreas utilizam espinhos/acúleos para proteger mais o caule e ramos do que os órgãos 

reprodutivos (RONEL e LEV-YADUN, 2012).  

As espécies que apresentaram estípulas espinescentes são caducifólias e a queda das 

folhas geralmente está associada ao período reprodutivo. Deste modo, as estípulas 

espinescentes podem proteger os folhas e ramos em determinado período do ano e os órgãos 

reprodutivos em outro. Conforme observado por LEV-YADUN (2001), a cor dos espinhos em 

algumas plantas pode ser aposemática e emitir sinal de perigo para os herbívoros. No entanto, 

as espécies estudadas não demonstraram esta característica, pois apresentaram apenas 

coloração críptica, que não se destaca no ambiente.  

Os inibidores de proteinases possuem peso molecular variando de 8 a 24 kDa e entre as 

leguminosas as famílias de inibidores de serinoproteinases mais estudadas são do tipo Kunitz 

e Bowman-Birk (MACEDO e FREIRE, 2011). Os inibidores Bowman-Birk possuem peso 

molecular de 8-10 kDa, os Kunitz variam de 18-22 kDa e ambos são encontrados 

frequentemente em sementes de leguminosas (OLIVA et al., 2010; MACEDO et al., 2011). 

Em termos evolutivos, Caesalpinioideae é a subfamília mais basal de Leguminosae, 

Mimosoideae e Papilionoideae (LEWIS et al., 2005) são consideradas mais derivadas. 
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Espécies de Caesalpinioideae podem apresentar IPs do tipo Kunitz e Bowman-Birk, enquanto 

Kunitz são mais encontrados em Mimosoideae e Bowman-Birk em Papilionoideae 

(OLIVEIRA et al., 2007). Os resultados obtidos são corroborados pela literatura, pois o peso 

molecular predominante nas espécies de Caesalpinioideae e Mimosoideae analisadas indicam 

inibidores do tipo Kunitz, com exceção de Mimosa glutinosa que o peso molecular não 

deixou claro o tipo de inibidor. No entanto, estudos mais acurados são necessários para 

confirmar os tipos de inibidores nessas espécies. 

Albizia niopoides apresentou IPs e proteínas em torno de 18 a 24 kDa, o que sugere um 

inibidor do tipo Kunitz. Neste gênero IPs do tipo Kunitz são comuns, haja vista Albizia 

kalkora e Albizia julibrissin (ODANI et al., 1979; ZHOU et al., 2008). Embora A. niopoides 

tenha apresentado lectina, a concentração encontrada muito baixa não é suficiente para ser 

constituir um problema antinutricional (ORTEGA-NIEBLAS et al., 1996). 

Em Anadenanthera colubrina pela primeira vez foi registrada atividade inibitória e as 

proteínas encontradas de 18 a 24 kDa sugerem um unibidor do tipo Kunitz. As propriedades 

bioquímicas investigadas em A. colubrina restringem-se a aspectos medicinais, onde os 

autores verificaram elevados teores de fenóis e taninos nas folhas e nas cascas (MONTEIRO 

et al., 2005). 

As proteínas solúveis de Microlobius foetidus variaram de 14 a 66 kDa, porém não 

foram encontrados IPs, o que contrariou as expectativas para a espécie indicada como 

repelente (POTT e POTT, 1994; SANTOS e KALIL-FILHO, 2001). Provavelmente os a 

atividade repelente podem estar relacionados com a produção de outros compostos, que não 

foram alvo deste estudo. Até o momento, em M. foetidus foram encontradas propriedades 

medicinais e larvicidas contra Aedes aegypti (SILVA comunicação pessoal). 

Mimosa hexandra é popularmente conhecida como espinheiro devido a abundância de 

espinhos em seus ramos. Além disso, apresentou tricomas tectores nas folhas e ramos. A 

biologia da espécie pode estar relacionada ao investimento em defesas físicas, pois a 

concentração de IPs encontrada nas sementes foi insignificante. Mimosa glutinosa, também 

espinescente, mas com ausência de tricomas, dispõe de IPs e na literatura não há dados a esse 

respeito. O peso molecular de parte de suas proteínas variou de 10 a 24 kDa. Como não houve 

uma faixa de peso molecular predominante, estudos adicionais são necessários para 

determinar o tipo de inibidor. Outros autores verificaram ausência de IPs e de atividade 

hemaglutinante para Mimosa grahamii, o que está de acordo com os resultados encontrados 

para M. hexandra (ORTEGA-NIEBLAS et al., 1996). 
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Em Prosopis rubriflora foi verificada a presença de espinhos, tricomas – folhas, ramos 

e inflorescência – e elevada concentração de IPs, aspecto ainda não investigado em outros 

estudos. As proteínas solúveis variaram de 10 a 24 kDa, mas uma banda mais escura em torno 

de 20 kDa sugere um inibidor de Kunitz.  Há indícios de que P. rubriflora tenha potencial 

bioinseticida, pois em Prosopis juliflora foi identificado um IP do tipo Kunitz que tem sido 

eficiente contra insetos-praga, sendo considerada uma importante ferramenta a ser utilizada 

no melhoramento genético de plantas (NEGREIROS et al., 1991; OLIVEIRA et al., 2002).  

Além das espécies de Mimosa, outras espécies de mesmo gênero também apresentaram 

diferentes concentrações de IPs. Em Caesalpinia paraguariensis foram encontrados IPs, 

porém em concentrações muito baixas que não foram consideradas representativas, enquanto 

Caesalpinia pluviosa apresentou elevada concentração de IPs e presença de tricomas. As 

proteínas em torno de 20 kDa sugerem inibidor de Kunitz em C. paraguarienses e C. 

pluviosa.  Na literatura não há relatos de IPs em C. paraguariensis e C. pluviosa. Para C. 

paraguarienses há estudos apenas de componentes na casca com atividade antibacteriana 

(SGARIGLIA et al., 2011). No mesmo gênero inibidores de tripsina ocorrem em Caesalpinia 

echinata (pau-brasil), Caesalpinia ferrea e Caesalpinia pulcherrima, com pesos moleculares 

entre 10 e 20 kDa (HASE et al., 1986; OLIVEIRA et al., 2002; BARIANI, 2008). 

Parkinsonia praecox, uma planta espinescente típica de vegetação árida, apresentou 

proteínas solúveis em torno de 66 kDa e não apresentou IPs. Para o gênero há trabalhos 

publicados apenas com Parkinsonia aculeata, que obteve ausência de IPs e baixa atividade 

hemaglutinante (RAJARAM e JANARDHANAN, 1991; ORTEGA-NIEBLAS, 1996). Assim 

como verificado para A. niopoides, a baixa atividade hemaglutinante em P. aculeata não é 

suficiente para ser considerada como fator antinutricional. 

Além de IPs, a presença de tricomas foi verificada em Peltophorum dubium. O 

resultado de IP encontrado para P. dubium corrobora os dados de literatura. Um inibidor de 

tripsina do tipo Kunitz teve seu mecanismo de ação estudado, o que evidencia seu potencial 

biotecnológico (MACEDO et al., 2003).  

Em Pterogyne nitens não foram encontradas proteínas de defesa nem defesas físicas. 

Este é um gênero monoespecífico, o que inviabiliza comparações interespecíficas. Os dados 

disponíveis para esta espécie dizem respeito apenas a sua utilização na medicina popular para 

tratamento de ascaridíase e presença de compostos secundários em suas folhas e sementes 

(CRIVOS et al., 2007; REGASINI et al., 2008; FERREIRA et al., 2009). 
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Senna occidentalis não apresentou proteínas de defesa, entretanto é muito utilizada na 

medicina popular para diversas finalidades, tais como anti-inflamatória e bactericida, possui 

várias propriedades biológicas cientificamente comprovadas e relacionadas à presença de 

compostos secundários (LOMBARDO et al., 2009; SAIDU et al., 2011).  

De acordo com a literatura, mecanismos de defesas físicas e químicas podem atuar 

juntos, através da expressão de IPs ocorre em tricomas glandulares nas folhas de determinadas 

plantas transgênicas (LIU et al., 2006). Além disso, a expressão do IP ocasiona aumento na 

densidade e ramificação de tricomas nessas plantas, o que promove um mecanismo de 

resistência adicional contra insetos-praga (LIU et al., 2006; LUO et al., 2009). 

As defesas físicas registradas para as espécies lenhosas de leguminosas do Chaco não 

parecem relacionadas à presença ou ausência de proteínas de defesa. Além disso, não parece 

haver relação entre defesas físicas em órgãos reprodutivos e defesas químicas, visto que 

algumas espécies – P. rubriflora, C. pluviosa e P. dubium – investiram em tricomas nas nos 

órgãos reprodutivos e em defesas químicas nas sementes. Os resultados mostram que a 

mesma espécie pode investir em um ou mais de um tipo de defesa, ou ainda não possuí-las, o 

que sugere que outras estratégias de defesa contra herbívoros estejam envolvidas. 

As proporções de defesas físicas e químicas em Mimosoideae e Caesalpinioideae 

sugerem que não há uma compensação nos mecanismos de defesa, pois algumas espécies 

investiram em ambas as defesas. Existem estudos em que algumas espécies apresentam uma 

compensação nos mecanismos de defesa, onde investem mais em defesas físicas e menos em 

defesas químicas, e vice-versa (PISANI e DISTEL, 1998). No entanto, em outras espécies 

essa compensação não ocorre (IDDLES et al., 2003), o que corrobora os resultados obtidos no 

presente estudo.  

5. CONCLUSÃO 

As defesas físicas e químicas variaram entre as espécies e dentro do mesmo gênero. 

Inibidores de tripsina em elevadas concentrações foram verificados pela primeira vez em 

sementes de cinco leguminosas: Albizia niopoides, Anadenanthera colubrina, Mimosa 

glutinosa, Prosopis rubriflora e Caesalpinia pluviosa. As defesas físicas presentes nas 

estruturas vegetais não parecem estar relacionadas com a presença de proteínas de defesa. 
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Tabela 1. Mecanismos de defesas físicas e químicas investigadas em espécies de leguminosas (Fabaceae) das subfamílias Mimosoideae e 

Caesalpinioideae coletadas em vegetação de Chaco, no município de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, Brasil. Defesas físicas nas estruturas 

vegetais – E: espinescência (espinhos e/ou acúleos); TG: tricoma glandular; TT: tricoma tector. Defesas químicas nas sementes – Lec: lectina; 

IP: inibidor de proteinase. O valor encontrado para lectina é expresso em unidades hemaglutinantes (UH) e para inibidor de proteinase em 

unidades de inibição (UI/g). 

 

Espécie Folha Caule/ 

ramos 

Órgãos 

reprodutivos 

Estípula 

espinescente 

Cor 

espinescência 

Lec  IP 

MIMOSOIDEAE        

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart - - - - - 4 108 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan - - - - - - 193 

Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa e G. Andrade - - TT  - - - 0 

Mimosa glutinosa Malme - E - - vináceo  - 188 

Mimosa hexandra Micheli TT E / TT - presente marrom - 1 

Prosopis rubriflora Hassl. TT E / TT TT presente marrom - 190 

CAESALPINIOIDEAE        

Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart - - - - - - 10 

Caesalpinia pluviosa DC. TT TG TT / TG - - - 102 

Parkinsonia praecox (Ruiz e Pav. ex Hook.) J. A. Hawkins TT E / TT  - presente marrom - 0 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. - TT / TG TT - - - 129 

Pterogyne nitens Tul. TT - - - - - 1 

Senna occidentalis (L.) Link TT TT TT - - - 0 
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Figura 1. Peso molecular (kDa) das proteínas solúveis de 12 espécies de Fabaceae coletadas em vegetação chaquenha no município de Porto 

Murtinho, Mato Grosso do Sul, Brasil. Espécies da subfamília Mimosoideae à esquerda (An: Albizia niopoides; Ac: Anadenanthera colubrina; 

Mf: Microlobius foetidus; Mg: Mimosa glutinosa; Mh: Mimosa hexandra e Pr: Prosopis rubriflora) e Caesalpinioideae à direita (Cpa: 

Caesalpinia paraguariensis; Cpl: Caesalpinia pluviosa; Pp: Parkinsonia praecox; Pd: Peltophorum dubium; Pn: Pterogyne nitens e So: Senna 

occidentalis). As espécies em vermelho apresentaram inibidores de proteinase em elevadas concentrações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados obtidos concluímos que a perturbação antrópica interfere na 

vegetação de Chaco úmido Arborizado no Brasil, através da modificação na composição de 

espécies e na estrutura da comunidade, embora não afete a diversidade de espécies e a 

fertilidade do solo. A presença de espécies características de Chaco, mesmo em ambientes 

perturbados, ressalta a importância em se manter os remanescentes visando à preservação da 

flora chaquenha.  

Embora as espécies frequentemenre apresentem defesas físicas no Chaco, a ocorrência 

de defesas físicas e químicas não está relacionada entre as leguminosas estudadas no Chaco. 

A investigação das proteínas de defesa em espécies chaquenhas resultou na detecção de 

inibidores de proteinase em espécies que ainda não haviam sido analisadas. Estudos futuros 

são necessários pra testar a eficácia dos novos inibidores de proteinase contra insetos-praga . 

 


