O gradiente de umidade influencia a razão entre a área ocupada por
briófitas e liquens?
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pluviosidade e incidência solar ao longo

similar e por isso quando eles co-

dos meses, ocorre uma variação na taxa

ocorrem pode haver competição pela

de crescimento das árvores como

obtenção de recursos. Tanto as briófitas
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considerados mais resistentes à seca
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(Honegger 2008).
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do tronco voltado para o igarapé do que
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no mínimo 20 cm de diâmetro a altura

ocupada

do

árvores

briófitas:liquens foi utilizada como

amostradas. Evitei amostrar troncos

variável dependente em uma análise de

laminados, escamosos e fissurados e

covariância

busquei amostrar troncos com textura

distância do igarapé (gradiente de

similar no intuito de controlar um

umidade) e os lados do tronco foram

possível efeito de diferentes texturas de

utilizados como variável preditoras e a
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orientação da vertente (leste ou oeste)

peito,

totalizando

no

36

estabelecimento

e

crescimento das briófitas e liquens. Para

por

liquens.

(ANCOVA)

A

razão

onde

a

como blocos.

calcular a área ocupada por briófitas e
liquens, fotografei os troncos a 1 m de
altura do solo, mantendo uma escala
centimétrica nas fotografias. Utilizando
o programa ImageTool® (Wilcox et al.
2002)

calculei

a

área

do

tronco

abrangida pela foto (utilizando a escala
como referência) e aárea colonizada por

Após uma análise preliminar dos
dados, detectei que a face de exposição
da vertente (leste ou oeste) poderiam
influenciar as variáveis mensuradas uma
vez que as diferentes faces estão
expostas a diferentes intensidades de luz
e, portanto, podem diferir quanto à
umidade. Por isso, para controlar esse
efeito utilizei a orientação da vertente
como um bloco nas análises estatísticas.
análises

utilizei

No lado do tronco voltado para o
igarapé a área ocupada por briófitas
variou entre 0% e 100% (média ± DP=
25,4 ± 27,5%), e a área ocupada por
liquens variou entre 0% e 100% (média
± DP= 30,7 ±31,4%). No lado do tronco
oposto ao igarapé a área ocupada pelas

briófitas ou liquens.

Nas

Resultados

a

razão

briófitas:liquens, calculada pela divisão
da porcentagem de área ocupada por
briófitas pela porcentagem de área

briófitas variou entre 0% e 94,9%
(média ± DP= 30,7 ± 31,9%) e a área
ocupada pelos liquens variou entre 0% e
78,3% (média ± DP= 18,84 ± 27,03%).
A razão média de briófitas:liquens foi
de 15,93 no lado do tronco mais úmido
e 19,89 no lado menos úmido. A razão
média ao longo do gradiente foi de
17,91. Não encontrei relação entre a
razão da área ocupada por briófitas e
liquens e a distância do igarapé, nem
entre a razão briófitas:liquens e o lado
o tronco, independente da orientação da
vertente (Tabela 1, Figura 1).
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Tabela 1. Resultado da análise de covariância (ANCOVA) para a razão entre a área ocupada por briófitas
e a área ocupada por liquens em troncos de árvores amostradas na Reserva do Km 41, Manaus. SQ= soma
dos quadrados; g.l.= graus de liberdade.

SQ

g.l.

Orientação da Vertente

4281,8

1

Lado do tronco

101,4

Distância do igarapé
Lado x Distância
Erro

F

P

1

0,121

0,728

35,8

1

0,042

0,836

346,3

1

0,413

0,522

56083,5

67

Figura 1. Relação entre a razão briófitas:liquens (área ocupada por briófitas/ área ocupada por liquens) e
a distância do igarapé em troncos de árvores amostradas em uma floresta de terra firme na Amazônia
Central.
Círculos representam o lado do tronco oposto ao igarapé, e quadrados representam o lado do tronco
voltado para o igarapé. Formas cheias representam vertentes com face oeste, e formas vazias representam
vertentes com face leste.
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umidade variam bastante ao longo do
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Ao contrário do que foi previsto

dia

não

dependem

somente
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a razão entre a área coberta por briófitas

proximidade do igarapé, mas interagem

e a área coberta por liquens (razão

com outros fatores como, por exemplo,

briófitas:liquens) não está relacionada

a orientação da vertente, a inclinação do

com a distância do igarapé nem com o

terreno e a presença de clareiras.
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do

tronco.

possível
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briófitas
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serem
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reconhecidas
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como

sensíveis

a
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existem
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espécies que apresentam mecanismos
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estabelecimento de briófitas e liquens.

ambientes mais secos Pharo & Zartman

Apesar de eu ter tentado controlar esse

2007). Assim, ainda que espécies de

fator selecionando um tipo preferencial

briófitas mais sensíveis a dessecação

de casca, ainda assim várias espécies de

deixem de ocorrer em áreas mais

árvores foram amostradas. Diferenças
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entre as espécies de árvores quanto às

gradativamente substituídas ao longo do

características químicas e físicas da

gradiente por espécies mais resistentes,
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mantendo

razão

briófitas e de liquens. Alguns tipos de

Outra

casca podem apresentar rugosidades ou

possibilidade é que talvez o gradiente de

pequenas fendas que aumentam a

umidade relacionado com a distância do

retenção de água e mesmo de esporos

igarapé seja muito sutil ou inexistente,

desses

já que a umidade na floresta como um

variações nas características químicas

todo é alta. Mesmo que a umidade seja

da casca do forófito, como por exemplo

um pouco maior próximo ao igarapé e

no pH, poderiam inibir ou facilitar o

na face do tronco voltada para o

estabelecimento

igarapé,

seria

liquens e briófitas (Glime 2007). A

suficiente para restringir a ocorrência de

estrutura da copa do forófito também

briófitas. Além disso, as condições de

pode influenciar a disponibilidade de

assim

briófitas:liquens

essa

a

inalterada.

variação

não

disponíveis

organismos.

e

para

o

Adicionalmente,

crescimento

dos
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recursos. Em árvores com arquitetura de

poderiam excluir as briófitas ou reduzir

copa mais aberta, por exemplo, a

bastante a sua área de ocupação.

quantidade de água que escoa pelo
tronco

é

maior,

aumentando

Briófitas e liquens são grupos de
organismos

muito

diversificados

e

potencialmente o aporte de nutrientes

exibem uma grande variação quanto à

dissolvidos

pelas

adaptação e à tolerância a determinadas

&

condições ambientais. Essa variação

briófitas

para
e

aquisição

liquens

Scheidegger

2008).
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Características
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interpretações

intrínsecas do forófito, portanto, podem

generalizadas sobre a ocupação desses

favorecer

organismos em gradientes ambientais.

ou
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estabelecimento das briófitas e liquens,

Assim,

o que pode interagir com o gradiente de

características intrínsecas às espécies de

umidade e dificultar a detecção de

briófitas e liquens e das características

possíveis padrões relacionados a esse

fisiológicas

gradiente.

compreendermos

Razões muito baixas entre a área

o

conhecimento

são

de

fundamentais

para
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que

fatores

determinam sua distribuição no espaço.

ocupada por briófitas e a área ocupada
por liquens nas proximidades do igarapé
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