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alongamento do hipocótilo (Ganade & Westoby

1. Introdução
A história de vida das plantas nas
comunidades vegetais em todo mundo é marcada
por uma elevada mortalidade na fase de plântula
(Clark & Clark 1989). É aceito que uma das
principais causas de mortalidade das plântulas
nas florestas tropicais úmidas é a queda de
materiais vegetais do dossel, tais como folhas,
galhos e frutos (Clark & Clark 1989). Esse
processo

pode

prejudicar

o

sucesso

de

estabelecimento e a sobrevivência das plântulas
de duas formas. Na primeira, a própria queda do
material pode levar a injúrias físicas que danificam
o meristema apical e podem levar a morte cerca
de 20% das plântulas com até um ano de vida
(Clark & Clark 1989). Além disso, o acúmulo
desse material vegetal no solo leva a formação de
serrapilheira que, quando em excesso, pode

1999). O alongamento aumenta as chances da
plântula emergir através da serrapilheira, porém
faz com que a mesma fique mais susceptível à
ação de herbívoros e à danos físicos, podendo
quebrar com mais facilidade (revisão em Ganade
& Westoby 1999).
O presente estudo objetivou investigar as
conseqüências da quantidade de serrapilheira na
abundância, riqueza e na morfologia de plântulas
em uma floresta de platô, na Amazônia Central.
Foram testadas as hipóteses de que a maior
quantidade de serrapilheira está relacionada
negativamente com a abundância e com a riqueza
de plântulas e positivamente com o estiolamento
das mesmas.

2. Material & métodos

prejudicar o estabelecimento de plântulas pela
liberação de compostos fitotóxicos, por promover
um

aumento

no

nível

de

herbivoria
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de 500 m de platô foi selecionada e 20 parcelas
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de forma positiva e significativa (Figura 1A).
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Figura 1. Regressão linear entre (A) profundidade e peso de serrapilheira (R =0,36;
2

F1,18=9,944; p= 0,05); (B) abundância das plântulas e peso de serrapilheira (R =0,07;
2

F1,18=1,375; p= 0,256); (C) riqueza das plântulas e peso de serrapilheira (R =0,17;
F1,18=3,864; p=0,065) e (D) estiolamento das plântulas e peso de serrapilheira
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(R =0,029; F1,18=0,029; p=0,867), em uma floresta de platô na Amazônia central.

A abundância das plântulas não apresentou nenhuma relação significativa com a serrapilheira
(Figura 1B), todavia, ao contrário do esperado, a riqueza parece ter uma tendência marginalmente
significativa de aumento com o aumento do acúmulo da serrapilheira (Figura 1C). Não foi encontrada
relação entre o estiolamento das plântulas e o peso da serrapilheira (Figura 1D).
Os resultados desse trabalho mostraram

4. Discussão
Nesse estudo foi verificado que em uma
floresta de platô, mesmo entre áreas próximas
pode haver uma grande diferença quanto à
quantidade de serrapilheira acumulada no solo.
Essa

heterogeneidade

na

quantidade

de

serrapilheira distribuída espacialmente é verificada
em florestas tropicais e, segundo Molosky &
Auguspurger (1992), esse poderia ser um dos
fatores que permitem a existência da grande
diversidade

de

espécies

vegetais

nesses

ambientes. Como diferentes espécies de plantas
apresentam diferentes níveis de tolerância ao
acúmulo

de

heterogênea

serrapilheira,
do

folhiço

a

distribuição

poderia

levar

a

coexistência dessas espécies.
Os dados revistos por Clark & Clark
(1989) relataram mortalidade de plântula devido
ao

acúmulo

de

serrapilheira

em

diversas

comunidades de florestas tropicais úmidas. Tais
observações, no entanto, não foram corroboradas
pelo presente estudo, pois não foi demonstrada
uma relação entre a quantidade de serrapilheira
no solo e redução na abundancia de plântulas.
Benitez-Malvido (1995) relatou que a queda de
material vegetal do dossel e a formação de
serrapilheira são processos governados por uma
grande diversidade de fatores complexos, tais
como o défict hídrico, temperatura, velocidade do
vento, composição da comunidade e processos
fisiológicos aos quais as árvores do dossel estão

uma

tendência

positiva

e

marginalmente

significativa do aumento da riqueza de plântulas
com o aumento da quantidade de serrapilheira,
contrariando a hipótese de que o acúmulo de
serrapilheira seria prejudicial para as mesmas.
Apesar da existência de evidências de que a
serrapilheira leva a mortalidade de plântulas
devido ao dano físico, aos compostos fitotóxicos e
ao aumento de herbivoria, existem estudos que
mostram que a serrapilheira pode favorecer as
plântulas. Dados revistos por Ganade & Brown
(2002) mostram a serrapilheira acumulada no solo
pode criar condições microclimáticas adequadas
para

a

germinação

e

estabelecimento

plântulas, ao reduzir processos erosivos do solo, a
temperatura e a evapotranspiração.
Não

houve

correlação

entre

Esse resultado pode ser explicado pelo fato de
que no ambiente avaliado, espécies de ocorrência
tardia na sucessão são as mais freqüentes. Tais
espécies

geralmente

apresentam

sementes

grandes, podendo assim sobreviver com a reversa
energética sem que haja necessidade de estiolar
(Ganade & Brown 2002). Nenhuma das hipóteses
iniciais deste trabalho foi corroborada. Futuros
estudos deveriam investigar os possíveis efeitos
positivos da serrapilheira sobre a riqueza local de
plântulas nesta floresta tropical.
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