Densidade e distribuição de juvenis de bacaba Oenorcapus bacaba
(Arecaceae) em relação à densidade de indivíduos adultos
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Introdução

propágulos de outras espécies vegetais

A grande diversidade de espécies

colonizem o espaço vazio em torno da

nas florestas tropicais é tema bastante

planta-mãe, mantendo assim uma alta

discutido e estudado entre pesquisadores.

diversidade alfa (Oliveira 1997).

Muitas

teorias

e

modelos

Na

foram

literatura,

comumente

são

formulados para explicar essa grande

encontrados estudos que testam o modelo

diversidade

florestas

de Jazen-Connell analisando o efeito do

temperadas. O modelo desenvolvido por

aumento da distância em relação aos

Janzen-Connell (Janzen 1970; Connell

parentais

1971) é uma das várias propostas para

sementes e de plântulas ou o efeito da

explicar a alta diversidade de árvores em

densidade sobre a mortalidade média das

florestas

sementes

em

relação

tropicais.

às

Partindo

da

sobre

a

ou

sobrevivência

indivíduos

das

recém

ocorre

germinados (Rodin et al. 2003). No

estabelecimento de um indivíduo novo

entanto, há dificuldade em determinar, a

próximo a um adulto da mesma espécie,

curto prazo, o raio máximo em que se

os autores estabeleceram modelos de

pode considerar que todas as sementes e

interação entre herbívoros específicos e

as plântulas encontradas pertencem a

perde de viabilidade de sementes e

uma única planta-mãe. Em geral, os

mortalidade de plântulas.

estudos

observação

que

dificilmente

realizados

utilizam

variáveis

Este modelo admite que, devido à

baseadas na área da copa para determinar

chuva de sementes ser maior logo abaixo

este raio, tornando a determinação da

das árvores, a pressão de herbivoria e de

progênie do indivíduo adulto arbitrária

agentes patogênicos seria também maior

(Muniz 2002).
Assumindo

próximo à planta-mãe, aumentando a

que

as

idéias

probabilidade de morte das plântulas.

propostas pelo modelo Janzen-Connell

Dessa

de

influenciam o recrutamento de novos

recrutamento de plântulas deve ocorrer a

indivíduos na população, espera-se que o

alguma distância a partir da planta-mãe,

estabelecimento de um indivíduo seja

sendo, geralmente, fora da área de

influenciado não somente pela presença

abrangência da sua copa e das suas

da

adjacências. Este mecanismo permite que

presença de qualquer outro adulto da

forma,

um

aumento

planta-mãe,

mas

também

pela

mesma espécie. Dessa forma é esperado

floresta

que à medida que o número de adultos

pertencente às áreas estudadas pelo

aumenta na população, o raio de escape

Projeto

das

Fragmentos Florestais (PDBFF), situadas a

sementes

ocasionando

torna-se

baixo

menor,

de

terra

Dinâmica

firme,

Biológica

de

das

cerca de 100 km ao Norte de Manaus (60o

plântulas. Nestas condições, o pico de

00’ O, 2o 20’ S). O clima local é classificado

recrutamento

estaria

como Am no sistema de Koeppen (1931),

situado a uma distância ótima entre

caracterizado como tropical úmido com

indivíduos reprodutivos.

precipitação excessiva e ocorrência de 1 a

das

recrutamento

contínua

plântulas

Este trabalho propõe avaliar o

2

meses

de

baixa

precipitação.

A

padrão espacial de recrutamento dos

precipitação média anual é cerca de 2.000

indivíduos de Oenocarpus bacaba, baseado

mm, sendo março e abril os meses mais

na distância entre os indivíduos adultos e

chuvosos com cerca de 300 mm cada, e o

indivíduos juvenis estabelecidos, uma vez

período mais seco entre julho e setembro,

que este padrão deve ser o resultado do

com o máximo de 100 mm de precipitação

sucesso da semente e do estabelecimento

no mês de agosto (Oliveira 1997).

inicial de plântulas. Mais especificamente

temperatura média em Manaus é de 26,7

este trabalho propõe analisar as seguintes

°C com médias mensais variando menos

questões:

de 2 °C. É uma área caracterizada por

A

de

floresta típica de terra-firme, com áreas de

adultos é alta a densidade de

baixio, vertente e platô e relevo variando

juvenis estabelecidos é menor?

entre 50 e 125 m acima do nível do mar

1) Áreas

2) Áreas

onde

onde

a

a

densidade

densidade

de

(Oliveira

1997).

Ao

longo

da

juvenis

toposequência a textura do solo varia,

estabelecidos seriam encontrados

passando de argilosa nos platôs à arenosa

mais próximos dos adultos, uma

e freqüentemente encharcado nos baixios.

vez que a área de escape da ação

A composição florística, influenciada por

de predadores e patógenos é

este gradiente, difere entre baixios e

menor?

platôs, sendo as vertentes consideradas

adultos

é

alta,

Material e métodos
Caracterização da área de estudo
Este estudo foi desenvolvido em
uma reserva florestal de 10.000 ha de

áreas de transição. A estrutura vertical da
floresta nas áreas de platô é caracterizada
por um dossel com cerca de 37 m de
altura,
famílias

dominado

por

Lecythidaceae,

espécies

das

Sapotaceae,

Fabaceae

e

Merona

Burseraceae
1992),

(Rankin-de-

mamíferos, incluindo macacos pregos

sub-bosque

(Cebus

e

apella)

(Spironelo

1991),

que

relativamente aberto e dominado por

consumem a polpa dos frutos deixando

palmeiras acaules, principalmente dos

cair as sementes que podem ser dispersas

gêneros Astrocaryum, Attalea e Bactris

por outros animais (Cintra 1997). As

(Oliveira 1997).

sementes, por sua vez, apresentam alta
sobrevivência no sub-bosque, pois a

Caracterização da espécie

espécie suporta uma grande variação nos

A espécie Oenocarpus bacaba (Arecaceae) é

níveis de luz (Freitas 1998), podendo ser

amplamente distribuída nas áreas de

encontrada

platô e vertente da Amazônia Central e

(Shanley et al. 2005). O fruto tem grande

Guiana (Henderson et al. 1995). Em um

valor nutricional (Henderson et al. 1995),

inventário

sendo muito consumido na Amazônia.

realizado

em

fragmentos

em

capoeiras

e

pastos

florestais nas reservas estudadas pelo
PDBFF, foi considerada a segunda espécie

Coleta de dados

de palmeira mais abundante e a mais

Foram

amostrados

todos

os

abundante em número de plântulas

indivíduos adultos e juvenis da espécie

(Scariot 1996). Apresenta um caule aéreo

Oenocarpus bacaba presentes em sete

único (não cespitoso), variando de 4 a 26

parcelas de 1 hectare de floresta de terra

m de altura e 15 a 45 cm de diâmetro

firme em áreas de platô. Cada parcela,

(Henderson

folhas

disposta aleatoriamente na área, possuía

apresentam uma bainha parcialmente

piquetes posicionados a cada 20 m,

fechada com pinas lineares, agrupadas e

facilitando a demarcação do hectare e a

dispostas em ângulos diferentes (Ribeiro

localização dos indivíduos. Áreas de

et al. 1999), que podem alcançar até 8 m

vertente e de baixio não foram incluídas,

em adultos (Henderson et al. 1995). A

para excluir a influência da topografia e

floração

parecem

da umidade sobre a abundância de

apresentar ciclos anuais, podendo haver

indivíduos. Uma vez localizado um

também alta sobreposição de fenofases

indivíduo adulto na parcela, era medida a

reprodutivas

população

distância para o juvenil mais próximo.

(Oliveira 1997). É uma das fontes de

Para os juvenis restantes na população

alimento

para

apenas foi estimada sua distância e sua

suas

localização em relação ao piquete, com

et

e

a

são

1995).

As

frutificação

dentro

mais

vertebrados
sementes

al.

da

importantes

(Scariot

1996)

dispersas

por

e

aves

e

auxílio de uma bússola. Estas informações

foram registradas em croquis, para gerar

média mínima por parcela entre um

posteriormente um mapa de distribuição

adulto e um juvenil estabelecido foi

dos indivíduos. Indivíduos adultos foram

analisada por regressão linear simples.

definidos como aqueles que estavam
florindo

ou

apresentavam
reproduzido,

frutificando

ou

que

evidência

de

ter

como

A

densidade

de

adultos

por

de

hectare variou de um a nove indivíduos,

considerados

enquanto a densidade de juvenis variou

jovens aqueles indivíduos que passaram

de 10 a 29 indivíduos, demonstrando que

pelo estágio de plântula e estavam com o

em todas as parcelas a densidade de

caule formado ou em formação, porém

juvenis foi maior do que a densidade de

ainda não frutificaram. Plântulas não

adultos.

foram amostradas e foram definidas

estabelecidos e a densidade de adultos

como indivíduos com altura inferior a 1

não foi correlacionada (R2 = 0,09, p = 0,5;

m, sem caule ou que ainda apresentavam

Figura 1), assim como a relação entre a

semente aderida ao futuro caule (Rocha

densidade de adultos e a distância média

2004). Após a coleta dos dados de campo,

ao indivíduo juvenil mais próximo (R2 =

foram elaborados mapas de distribuição

0,05, p = 0,63; Figura 2). Os indivíduos

espacial dos indivíduos juvenis e adultos

mais próximos observados estavam a

de bacaba (Anexo 1).

uma distância de 2 m de um adulto de

infrutescências.

Foram

cicatrizes

Resultados

A

densidade

de

juvenis

bacaba, e o mais distante encontrava-se a
Análises de dados

31 m de distância, estando a maior parte

A relação entre abundância de
adultos e de juvenis assim como a relação

dos juvenis distantes entre 4 e 6 m de um
adulto (Figura 3).
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Figura 1: Relação entre densidade de adultos e densidade de jovens estabelecidos de Oenocarpus bacaba em áreas de
platô da reserva florestal do Km 41, Manaus.
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Figura 2: Relação entre densidade de adultos e a distância média mínima de um jovem estabelecido de Oenocarpus
bacaba em áreas de platô da reserva florestal do Km 41, Manaus.
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Figura 3: Freqüência de indivíduos juvenis em relação às classes de distâncias de um adulto de Oenocarpus bacaba na
reserva florestal do Km 41, Manaus.

Discussão

de adultos, que os jovens conseguem se

O estabelecimento de juvenis de

estabelecer à revelia da distância do

bacaba não foi afetada pela densidade de

adulto.

adultos, assim como não houve influência

inferiores a 2 m, onde foi encontrado o

da proximidade de adultos sobre o

juvenil

estabelecimento de juvenis de Oenocarpus

mortalidade

bacaba, como seria esperado pelo modelo

densidade de sementes e plântulas e pode

proposto

Há

ser um fator limitante ao recrutamento.

evidências, independente da quantidade

Alguns insetos da ordem Coleóptera,

de sementes que chega próximo ou longe

predadores de sementes de palmeiras

por

Janzen-Connell.

No

mais

entanto,

para

próximo,
parece

o

distâncias

efeito

depender

da
da

pré-dispersão (Cintra 1997), poderiam

alta temperatura e a baixa umidade

reduzir drasticamente a densidade de

previnem o ataque por fungos patógenos.

sementes e o estabelecimento de plântulas

A

dentro desses dois metros de raio. O

palmeira Astrocaryum murumuru foi de

comportamento de Cebus apella, dispersor

5% próxima às clareiras após vinte

de sementes de bacaba, em depositar as

semanas de estudo, enquanto em áreas

sementes próximas ao adulto poderia

sombreadas nenhuma semente viável foi

contribuir para aumentar a densidade de

encontrada após nove semanas (Cintra &

plântulas perto da árvore-mãe e favorecer

Horna 1997). Visto que a bacaba possui

mecanismos dependentes da densidade

tolerância às variações de luminosidade,

que levariam à exclusão competitiva.

as sementes dispersas nestes ambientes

sobrevivência

das

sementes

da

A síndrome de dispersão e a

poderiam ser beneficiadas. Outros fatores

mobilidade das formas disseminantes

abióticos apontados como importante

(sementes,

para

esporos)

importantes

fatores

determinação

determinação

do

padrão

de

da

distribuição espacial das espécies seriam

indivíduos

as variações na quantidade de nutrientes

(Weaver & Clements 1929), pois tem

e umidade do solo e os danos físicos

influência direta sobre o local onde a

causados por queda de galhos e troncos

semente será dispersa. Pequenos (<3 kg) e

de

grandes frugívoros (>3 kg) tendem a

experimento realizado por Clark & Clark

depositar

(1989)

distribuição

na

são

espacial

as

dos

sementes

isoladas

e

árvores

com

(Cintra

500

1997).

plântulas

Em

um

artificiais

agregadas, respectivamente (Howe 1989).

indicou

Em

estão

encontrados foram causados por queda

agrupadas não produzem mais que um

de galhos, 21 % por atividade de

adulto devido aos ataques de insetos,

vertebrados

herbívoros e patógenos e devido à

desconhecidas. A queda de uma folha de

exclusão

inter-

bacaba que pode chegar a 8 m de

específicas, principalmente por luz (Howe

comprimento pode ser um fator de

1989).

mortalidade

geral,

as

sementes

competitiva

intra

que

e

Augspurger (1984) encontrou que

que

19,2

e

42,2

para

%

%

dos

por

plântulas

danos

causas

muito

próximas de adultos.

a sobrevivência de plântulas de espécies

O padrão de distribuição espacial

arbóreas foi nove vezes superior em

de adultos é resultado da interação entre

clareiras do que em áreas sombreadas,

o local onde a semente foi dispersa, a

principalmente porque nestes ambientes a

sobrevivência

da

semente

e

o

estabelecimento e a sobrevivência da

bem peculiar. Por fim, participar deste

plântula

a

curso foi importante não somente para

complexidade de fatores que podem atuar

aprender mais sobre a ecologia da

sobre o estabelecimento de um indivíduo,

Amazônia, mas também é uma grande

futuros trabalhos deveriam ser realizados

oportunidade para rever grandes amigos,

para

a

fazer novos e reafirmar minha paixão

predação das sementes, o estabelecimento

pela cultura desta região e por esta

das plântulas, o crescimento dos juvenis e

floresta maravilhosa.

(Howe

acompanhar

1989).

a

Visto

dispersão

e

a fase adulta da espécie. Dessa forma,
seria possível determinar quais são os
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Anexo 1. Mapa dos indivíduos adultos e juvenis de Oenocarpus bacaba em 1 hectare de uma área de platô de floresta
terra firme da reserva do Km 41 (PDBFF/INPA), Amazônia Central. Cruz – indivíduos adultos; pontos pretos –
indivíduos jovens.
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