Alocação diferencial de recursos para crescimento ao longo da
ontogenia de Inga paraensis Ducke (Fabaceae) em resposta à inclinação
do terreno
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A inclinação do terreno pode

Introdução
Em florestas tropicais, as plantas
adotam

diferentes

estratégias

de

influenciar a forma como as plantas
alocam

recursos

durante

seu

alocação de recursos de acordo com

crescimento (Silva et al. 2002). Em

variações

condições

terrenos inclinados, a incidência de luz

microclimáticas, como luz e vento, e

no sub-bosque da floresta pode ser

com as interações competitivas com

maior que em terrenos planos, o que

outros

são

pode

seu

plântulas por luz, favorecendo uma

nas

organismos

submetidas

às

durante

quais
todo

reduzir

a

competição

entre

desenvolvimento (Grime & Mackey

maior

2002). Em florestas bem estruturadas, a

conseqüentemente, aumentando as taxas

quantidade de luz que chega ao sub-

fotossintéticas

bosque é muito baixa e a competição

biomassa (Grime & Mackey 2002). A

entre plântulas é alta, o que pode induzir

inclinação do terreno pode facilitar

a uma priorização de investimento em

também uma maior incidência de ventos

altura para atingir rapidamente locais

logo acima do sub-bosque, o que pode

com

levar as plantas a investirem em

maior

incidência

luminosa

assimilação

e

de

a

energia

produção

e,

de

(Lambers et al. 2008). Quando a luz

sustentação

deixa de ser um fator limitante e o solo

estratos superiores da floresta (Laurance

é profundo e rico em nutrientes, as

et al. 2004). Além disso, ao atingir o

plantas podem alocar mais recursos em

dossel, os indivíduos adultos precisam

mecanismos de sustentação que podem

se adaptar a condições microclimáticas

aumentar sua estabilidade e fixação no

diferentes das quais estavam expostas

solo conforme aumenta sua biomassa

enquanto

(Sterck & Bongers 2001).

considerando que a luminosidade, a

assim que

jovens

no

atinjam

os

sub-bosque,

temperatura, a umidade e o déficit de

1

pressão de vapor se alteram conforme

De forma geral, o relevo da

aumenta a altura em relação ao solo da

Amazônia Central pode ser dividido em

floresta (Lambers et al. 2008).

três compartimentos geomorfológicos:

A relação entre crescimento em

platôs ou terras planas e altas, baixios

altura e investimento em diâmetro das

ou terras planas próximas aos igarapés,

plantas é uma relação alométrica que se

e vertentes ou terrenos inclinados de

altera em função do tamanho do

transição

indivíduo (King 1996, Alves & Santos

(Chauvel 1983). Considerando que as

2002). De forma geral, as diferentes

plantas em desenvolvimento nas partes

estratégias de alocação de recursos em

altas das vertentes e nos platôs estão sob

altura e em diâmetro do caule podem

as mesmas condições luminosas e

ser ajustadas a três modelos alométricos

físico-químicas do solo, este estudo teve

(Osunkoya et al. 2007). O modelo de

por objetivo testar (i) se a relação

estresse constante prevê que plantas

alométrica entre altura e diâmetro do

investem menos em altura e mais em

caule de Inga paraensis se altera ao

diâmetro como estratégia de sustentação

longo de sua ontogenia e (ii) se esta

em

alteração é influenciada pela inclinação

ambientes

ambientais

com

adversas,

condições

como

entre

platôs

e

vertentes

ventos

do terreno. Nas partes superiores das

intensos e inclinação do terreno. O

vertentes, a incidência de luz é maior

modelo

um

que no platô e o efeito dos ventos deve

investimento proporcional em diâmetro

ser mais pronunciado para os indivíduos

do caule em relação à altura em plantas

que alcançam os estratos superiores da

diante de fatores limitantes, como a

floresta.

limitação por luz. Por fim, o modelo de

conjunção destes dois fatores deve

similaridade elástica prevê que as

determinar um maior investimento em

plantas

investimento

biomassa no diâmetro do caule durante

mínimo em estruturas de sustentação

o desenvolvimento dos indivíduos que

para manter sua estabilidade estrutural

crescem na vertente, como estratégia

conforme

biomassa,

para evitar tombamentos decorrentes da

condições

força dos ventos, se ajustando, portanto,

geométrico

alocam

um

aumenta

independentemente

prevê

sua
das

ambientais (McMachon 1973).

Espero,

portanto,

que

a

ao modelo de estresse constante. Para os
indivíduos em desenvolvimento nos

2

platôs, o investimento em altura pode

amarelos e podzólicos (Ranzani 1980).

ser

do

O relevo da região é caracterizado por

investimento em diâmetro, pois a

três compartimentos geomorfológicos

incidência luminosa é menor no sub-

principais: platô, vertente e baixio

bosque e os indivíduos de estratos

(Chauvel

superiores podem estar sob menor

vegetação é complexa, com sub-bosque

estresse causado pelo vento. Portanto,

bastante sombreado e com poucas

os indivíduos jovens de I. paraensis

plântulas, sub-dossel emaranhado por

crescendo nos platôs se ajustariam ao

lianas e dossel com copas densas,

modelo geométrico e os indivíduos

atingindo 35 m de altura e com árvores

adultos neste ambiente se ajustariam ao

emergentes atingindo 45 m de altura

modelo de similaridade elástica.

(Scariot 1999).

priorizado

em

detrimento

1983).

A

estrutura

da

Espécie de estudo
Inga

Métodos

paraensis

Ducke

(Fabaceae) é uma espécie abundante no

Área de estudo
Realizei este estudo na Reserva

sub-bosque das florestas da Amazônia

do Km 41 (02°24’S e 59°44’O), uma

Central

área de floresta de terra firme contínua

Quando adultos, os indivíduos atingem

da ARIE PDBFF (Projeto Dinâmica

o dossel da floresta e podem alcançar 30

Biológica de Fragmentos Florestais

m de altura. A espécie possui folhas

INPA/STRI), situada a 80 km ao Norte

compostas, opostas e paripenadas, com

de Manaus, Amazônia Central. O clima

nectários extra-florais entre os pares

local

com

opostos de folíolos, margem da folha

temperatura anual média de 26 °C e

lisa e nervuras discretas. O caule é liso,

precipitação anual entre 1.900 e 2.300

com muitas lenticelas e com estrias

mm, sendo a estação chuvosa entre

transversais de tons que se alternam

novembro e junho, e a estação seca

entre

entre julho e outubro (Radam Brasil

esbranquiçada nos indivíduos adultos

1978). A variação altitudinal na reserva

(Ribeiro et al. 1999).

é de aproximadamente 80 m e os solos,

Coleta de dados

é

quente

e

úmido,

principalmente nos platôs e vertentes
superiores, são latossolos vermelho-

(P.D.

as

cores

Coletei

Coley,

cinza,

com.

pes.).

marrom

informações

e

de

indivíduos de I. paraensis em diferentes

3

estádios de desenvolvimento, a partir de

indivíduos

30 cm de altura. Não registrei as

responder se existe variação entre

plântulas menores de 30 cm de altura

vertente e platô na relação alométrica

devido às modificações morfológicas e

entre

fisiológicas específicas desta fase de

desenvolvimento dos indivíduos e se o

vida para esta espécie. Percorri trilhas

investimento em DAS dos indivíduos é

orientadas no sentido Norte-Sul para

influenciado pela inclinação do terreno

controlar o efeito da luminosidade sobre

(vertente e platô), utilizei uma análise

o crescimento das plantas, assumindo,

de covariância (ANCOVA). No modelo

assim, que a incidência luminosa é

de ANCOVA, utilizei a altura dos

similar entre vertente e platô. Registrei

indivíduos como variável independente

indivíduos somente da metade superior

contínua, a inclinação do terreno como

da vertente para minimizar os efeitos de

variável independente categórica e o

mudança no solo em relação ao platô.

DAS como variável dependente. Obtive

Para os indivíduos de sub-bosque,

os coeficientes alométricos (b) para os

mensurei a altura como a distância em

indivíduos crescendo na vertente e no

linha reta do solo até a gema apical.

platô e, em seguida, calculei o intervalo

Para os indivíduos do sub-dossel,

de confiança de 95% (IC 95%) de cada

utilizei uma trena a laser para medir a

coeficiente alométrico. Dada a relação

hipotenusa (do solo ao ponto mais alto

exponencial entre os valores de altura e

visível) e o cateto adjacente de um

DAS, transformei todos os dados

triângulo retângulo para, então, calcular

quantitativos para logaritmos de base 10

a altura da planta. Para todos os

para linearizar as relações antes de

indivíduos, mensurei o diâmetro do

efetuar as análises. Para testar se o

caule (DAS) a uma altura de 5 cm do

coeficiente alométrico (b) em cada

solo.

ambiente se ajusta aos modelos de

Análise dos dados

estresse constante, geométrico ou de

Utilizei a alometria estática, na

de

altura

similaridade

I.

e

paraensis.

DAS

elástica,

Para

durante

comparei

o

os

qual são comparados indivíduos da

valores de inclinação na reta e seus

mesma

respectivos valores de IC 95% na

diferentes,

espécie
como

com

tamanhos

ferramenta

para

vertente e no platô com o esperado para

mensurar a alometria ontogenética de

cada modelo, sendo b > 1 para o modelo

4

de estresse constante, b = 1 para o

1; Figura 1). Usando os dados não

modelo geométrico e b < 1 para o

logaritmizados, a relação altura x DAS

modelo de similaridade elástica (Alves

se

& Santos 2002).

investimento em DAS na vertente

torna

exponencial,

praticamente

sendo

proporcional

o

ao

crescimento em altura (Figura 2). No

Resultados
Registrei 28 indivíduos de Inga

platô, entretanto, o investimento em

paraensis no platô, com altura média de

DAS é reduzido progressivamente a

2,7 (0,4 - 21,4) m e DAS médio de 2,1

partir do momento que os indivíduos

(0,3 – 18,7) cm. Na vertente, registrei

alcançam 12 m de altura (Figura 2). No

23 indivíduos de I. paraensis, com

platô, a relação alométrica entre altura e

altura média de 3,5 (0,3 - 20,6) m e

DAS dos indivíduos de I. paraensis

DAS médio de 3,6 (0,4 – 36) cm. Tanto

ajustou-se ao modelo de similaridade

no

elástica (b = 0,86; IC 95% = 0,75 –

platô

quanto

na

vertente

o

investimento das plantas em DAS

0,99)

esteve positivamente relacionado com a

geométrico (b = 1,09; IC 95% = 0,93 –

altura dos indivíduos, sendo 5,3 vezes

1,25).

e,

na

vertente,

ao

modelo

maior na vertente que no platô (Tabela
1,8
1,6
Diâmetro à altura do solo (log10)

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

Figura 1. Relação entre diâmetro à altura do Altura (log 10) solo (cm) e altura dos indivíduos (m) de
Inga paraensis em dois tipos de terreno com diferentes inclinações. Círculos abertos representam
indivíduos no platô (r2 = 0, 882; p < 0,001; y = -1,821 + 0,869*x) e círculos fechados representam
indivíduos na vertente (r2 = 0,909; p < 0,001; y = -2,351 + 1,095*x). A reta pontilhada conecta os pontos
do platô e a reta contínua conecta os pontos da vertente.
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Figura 2. Relação entre diâmetro à altura do solo (cm) e altura dos indivíduos (m) de Inga paraensis em
dois tipos de terreno com diferentes inclinações. Círculos abertos representam indivíduos no platô e
círculos fechados representam indivíduos na vertente.

Tabela 1. Análise de covariância do efeito da inclinação do terreno (vertente x platô) e da altura dos
indivíduos de Inga paraensis no investimento em diâmetro do caule (DAS). SQ = soma dos quadrados; gl
= graus de liberdade; QM = quadrados médios.

Efeito

SQ

gl

QM

F

p

Inclinação

0,107

1

0,107

5,651

0,022

Altura (log)

7,733

1

7,733

409,990

0,000

Inclinação*Altura (log)

0,103

1

0,103

5,439

0,024

Resíduo

0,886

47

0,019
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aproximadamente 12 m de altura, a

Discussão
A relação alométrica entre a

alocação de recursos é redirecionada do

altura e o diâmetro do caule dos

investimento

indivíduos

investimento em diâmetro do caule

de

Inga

paraensis

se

em

altura

para

o

modifica durante sua ontogenia e difere

(Figura

de acordo com a inclinação do terreno.

alocação dos recursos no platô pode

Durante

estar relacionada às mudanças no

o

ontogenético

desenvolvimento
de

I.

paraensis,

2).

Esta

diferenciação

na

microclima ao qual a planta é submetida

caracterizado pelo aumento em altura

conforme

dos indivíduos, o investimento em

condições

diâmetro

torna-se

temperatura são diferentes próximas ao

exponencialmente maior (Figura 2).

solo e se alteram em um gradiente de

Além da alteração na alometria entre

altura até o dossel da floresta, onde se

altura e diâmetro do caule durante a

tornam extremas para os adultos, que

ontogenia

o

precisam modificar suas estratégias de

investimento em diâmetro é maior nos

crescimento e alocação de recursos

indivíduos que se estabelecem em

(Kohyama & Hotta 1990, Niklas 2006).

terrenos mais inclinados, como as

No sub-bosque dos platôs, a luz

vertentes (Figura 2).

continua sendo um recurso limitante

do

de

caule

I.

paraensis,

A ontogenia de I. paraensis,
representada

neste

de

sua

luz,

altura.

As

umidade

e

mesmo quando os indivíduos atingem o

por

estrato onde as plantas investem em

indivíduos em diferentes estádios de

ramos horizontais e estruturas foliares

desenvolvimento (plântulas, juvenis e

para ampliar sua área fotossintética.

sub-adultos),

Portanto,

revela

estudo

aumenta

diferentes

como

seria

esperado,

o

estratégias de alocação de recursos para

crescimento alométrico de I. paraensis

o crescimento conforme os indivíduos

no platô se ajusta ao modelo de

alcançam novas alturas ao longo do

similaridade elástica (Niklas 2004).

estrato vertical da floresta e ambiente

Diferentemente do que ocorre no

em que se encontram. A relação

platô, a relação alométrica entre altura e

alométrica exponencial observada para

diâmetro

os indivíduos do platô indica que, após

ontogenia dos indivíduos de I. paraensis

os

que

indivíduos

atingirem

é

crescem

constante

nas

durante

vertentes.

a

Nas

7

vertentes,

tão

logo

a

altura

dos

ambiente. As modificações nas relações

indivíduos ultrapasse o estrato inferior

alométricas

do sub-bosque da floresta, a quantidade

característica adaptativa das plantas ou

de luz que penetra o dossel é maior em

apenas respostas plásticas ao ambiente

relação ao mesmo estrato da vegetação

em que se encontram. Em condições de

no platô. Considerando que, nesta

laboratório, estudos futuros poderiam

situação, a luz não é mais um recurso

controlar precisamente como a alocação

tão limitante, as plantas podem alocar

de recursos em plantas de diferentes

mais

idades se relaciona às variações na

carbono

em

estruturas

de

sustentação (Niklas & Marler 2006).

podem

ser

uma

intensidade de luz e vento.

Além disso, a superficialidade do solo é
um fator que pode induzir a um
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