A competição pode explicar o espaçamento entre árvores na Amazônia
Central?
Bruno Barçante Ladvocat Cintra

herbívoros e doenças são muito fortes em

Introdução
A alta diversidade de espécies em

plântulas e jovens, fazendo com que a

florestas tropicais é um tema que sempre

competição ocorra e seja detectada nas

recebeu grande atenção de ecólogos. De

gerações mais velhas (Paine et al 2008); a

acordo com a hipótese de Janzen-Connell

competição inter específica deve ser mais

(Connell 1971, Janzen 1970), os efeitos de

intensa entre espécies que exploram muitos

herbívoros e doenças reduzem a densidade

recursos em comum (intra guilda) do que

de jovens próximos à planta mãe. Desta

entre

forma, espécies pouco abundantes podem se

diferentes (inter guilda).

espécies

que

exploram

recursos

estabelecer próximas das mais abundantes

Meu objetivo geral neste trabalho é

(Bell et al 2006, Harms et al. 2000, Wright

avaliar o papel da ação de herbívoros,

2002).

doenças e competição sobre o espaçamento
De forma similar, a competição

de árvores de diferentes espécies. Minhas

indivíduos

o

hipóteses são: 1) Os efeitos previstos pela

crescimento e a sobrevivência de jovens

hipótese de Janzen-Connell podem explicar

próximos a adultos da mesma espécie (co-

o espaçamento de diferentes espécies de

específicos). Assim, a competição também

plantas e 2) A competição inter específica

abre espaço para a chegada de mais espécies

influencia o espaçamento de diferentes

(Hubbell et al 1990). Embora a competição

espécies em assembléias de árvores.

entre

pode

diminuir

entre indivíduos de plantas da mesma
espécie

(co-específicos)

seja

bem

Métodos

demonstrada, os efeitos da competição inter

Realizei o estudo em uma área de

específica permanecem pouco conhecidos

terra firme de floresta contínua localizada

(Wright 2002). Para que esses efeitos sejam

aproximadamente 80 Km ao norte de

demonstrados, dois processos importantes

Manaus, Amazonas, Brasil. As áreas são

devem ser considerados: os efeitos de

áreas que não estão sujeitas a inundação
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anual pelos grandes rios. Estas áreas são

distância (co-específicos, intra guilda e inter

compostas por três formações distintas:

guilda) como variável preditora e cada

platô (a parte mais alta na topografia), baixio

indivíduo como um bloco. Posteriormente,

(a parte mais baixa, por onde passam os

realizei comparações planejadas para avaliar

igarapés) e vertente (área de encosta entre o

as possíveis diferenças entre as categorias de

platô e o baixio). A região onde desenvolvi

espécies.

o trabalho é uma área de pesquisa de 10 000

A previsão para a minha primeira

hectares, sob administração do Projeto

hipótese é que a distância mínima entre

Dinâmica

indivíduos adultos co- específicos deve ser

Biológica

de

Fragmentos

Florestais (PDBFF/INPA).

maior do que entre adultos inter específicos,

Durante dois dias, percorri áreas de

independente

da

guilda

a

que

eles

baixio à procura de indivíduos de duas

pertencem. Para a segunda hipótese minha

espécies de palmeiras, Oenocarpus bataua e

previsão é de que se a competição inter

Euterpe precatoria. Amostrei os indivíduos

específica

à

mínima

medida

reprodutivos.

que
Para

visualizava
cada

adultos
indivíduo

amostrado, medi a menor distância uma

for
entre

gradualmente

importante,
adultos
para

a

distância

deve

diminuir

indivíduos

co

específicos, intra guilda e inter guilda.

palmeira focal até outra co-específica, até
uma palmeira de outra espécie (distância

Resultados

intra guilda) e até um adulto de outra família

Amostrei 32 indivíduos, sendo 18 O.

(distância inter guilda). Para amostrar

bataua e 14 E. precatoria. Para ambas as

somente adultos, estabeleci um critério

espécies, existe diferença entre as distâncias

mínimo de inclusão de 5 m de altura para as

medidas (F2,17=9,972; p<0,01; F2,13=4,8219;

espécies de palmeiras e 5 cm de diâmetro à

p=0,016; Figura 1). No entanto, a análise

altura do peito para as árvores de outras

comparada indicou padrões diferentes para

famílias.

cada espécie. Para O. bataua, a média da

Para cada espécie de palmeira,

distância

mínima

entre

adultos

co

realizei uma análise de variância em blocos,

específicos é maior do que as distâncias

com a distância entre os indivíduos como a

intra guilda (t1,34=2.62; p=0,01; ), mas as

variável resposta, as três categorias de

distâncias inter e intra guilda não diferem
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entre si (t1,26=1,81; p=0,07). Já para E.

guilda (t1,34=1,12; p=0,27). Assim, para E.

precatoria, as distâncias entre co específicos

precatoria a única diferença foi entre

não difere da intra guilda (t1,34=1,94;

indivíduos co específicos e inter guilda.

A
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p=0,06), que por sua vez não difere da inter

1,1

a

b

1,0

0,9

b

0,8

0,7

Mesma espécie

Co específicos

Outra espécie de palmeira

Intra guilda
Tratamento

Outra espécie de árvore

Inter guilda

3

B

1,3

a

Log (distância entre duas árvores)

1,2

1,1

ab
1,0

b
0,9

0,8

0,7

0,6

0,5
Mesma espécie

Outra espécie de palmeira

Co específicos

Intra guilda

Outras espécies de árvore

Inter guilda

Tratamento

Figura1. Logaritmo da distância entre árvores adultas da Amazônia Central em relação a três categorias (co
específicos, intra guilda e inter guilda). Os pontos representam as médias e as barras os representam os intervalos de
confiança de 95%. Diferenças e igualdade nas médias foram representadas por “a” e “b”. A) O. bataua; B)
E.precatoria.

pode estar relacionada à especificidade dos

Discussão
Para ambas as espécies estudadas, a

herbívoros ou patógenos (Augspurger &

competição inter específica não é um fator

Wilkinson

que estrutura o espaçamento entre as

herbívoros e patógenos especialistas nas

plantas,

um

sementes ou folhas da mesma espécie pode

decréscimo gradual das distâncias entre

resultar no distanciamento de adultos co-

indivíduos co específicos, intra guilda e inter

específicos. Para E. precatoria, a presença

guilda. Por outro lado, as diferenças das

conjunta de mais de um herbívoro e/ou

distâncias mínimas entre indivíduos co

patógeno, sendo um especialista e um

específicos e de outras espécies podem ser

generalista, pode levar ao distanciamento

explicadas pela hipótese de Janzen-Connell.

das duas espécies da mesma guilda. Dessa

A

pois

não

diferença

foi

observado

entre

os

padrões

encontrados para cada uma das espécies

2007).

Para

O.

bataua,

forma, apenas a distância inter guilda não
aumenta.
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Este estudo corrobora a hipótese de
que a ação de herbívoros, doenças e efeitos

Paulinho e Catarina, por toda a atenção que
deram ao trabalho que realizei.

dependentes da densidade favorecem o
estabelecimento

de

espécies

diferentes

próximas umas às outras (Anderson 2009,
Harms et al 2000, Peters 2003).
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