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Árvores grandes limitam a densidade e o tamanho das árvores
vizinhas?
Thiago de Azevedo Amorim

permitem a ocorrência de espécies

Introdução
A zona tropical compreende as

tolerantes ou não ao sombreamento

latitudes que recebem maior incidência

(Gilbert et al. 2001). Assim, a baixa

luminosa do globo (Leigh Jr. 1999).

luminosidade que incide no sub-bosque

Nessa região a densa estrutura florestal

da

dificulta a entrada de luz no interior da

ambientais que selecionam espécies de

floresta. Plantas de florestas tropicais

plantas adaptadas ao sombreamento

possuem

(Gentry 1988).

diversos

mecanismos

floresta

morfológicos e fisiológicos para o

proporcionar

Espécies

que

condições

necessitam

de

aproveitamento dessa energia luminosa

elevada incidência luminosa para o seu

incidente

desenvolvimento

(Taiz

&

Zeiger

2002).

podem

crescer

Espécies árbóreas, por exemplo, tem

lentamente quando estão sob árvores de

como

em

grande porte (Ribeiro et al. 2005). O

crescimento vertical do que diamétrico

efeito negativo de grandes árvores sobre

para obtenção de maior de quantidade

outras de menor porte já foi verificado

luz (Hallé et al. 1978, Vieira 2007).

em florestas temperadas. No estudo de

estratégia

investir

mais

Na floresta, as árvores de maior

Schamp & Aarssen (2009), a presença

porte podem ter mais vantagem na

de uma árvore grande promovia menor

aquisição de luz, através da exposição

chance de ocorrência e crescimento de

de grande parte da copa à luz direta. A

outras espécies de árvores de menor

copa de árvores altas pode funcionar

porte. Os autores atribuíram a menor

como um filtro retendo grande parte da

ocorrência dos indivíduos de menor

luz incidente, reduzindo a entrada de luz

porte

no interior da floresta e promovendo a

luminosa que favorecia espécies de

formação de gradientes verticais de luz

grande porte.

(Gentry

1988).

A

à

competição

por

energia

heterogeneidade

O meu objetivo foi avaliar como

espacial de disponibilidade de luz no

a ocorrência de árvores de grande porte

ambiente florestal gera condições que

pode afetar a distribuição e crescimento
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de árvores em uma floresta tropical de

todos os indivíduos arbóreos com DAP

terra firme. Minha hipótese é que o

maior ou igual a 5 cm em um raio de 10

sombreamento de uma árvore de grande

m a partir do indivíduo focal. Utilizei

porte pode afetar negativamente a

uma regressão linear simples para

ocorrência

de

observar a relação do diâmetro das

indivíduos arbóreos vizinhos. Por isso

árvores focais com o número e o

espero que quanto maior o diâmetro da

diâmetro das árvores vizinhas.

e

o

crescimento

árvore, menor seja a densidade e o
diâmetro de árvores vizinhas.

Resultados
A

quantidade

de

indivíduos

arbóreos ao redor das árvores focais

Métodos
Realizei este estudo na Área de

variou de 26 a 46 indivíduos (35 ± 5,72

Relevante Interesse Ecológico (ARIE)

cm; média±desvio padrão). O diâmetro

Km 41 (02°24’ S-59°44’O), pertencente

dos indivíduos amostrados no entorno

ao Projeto Dinâmica Biológica de

das árvores focais variou de 5 a 85,6

Fragmentos

(PBDFF)

cm (13,3 ± 10,66 cm). Não observei

localizada 80 km ao norte de Manaus,

relação entre o diâmetro das árvores

Amazonas. A vegetação da área é

focais e o número de árvores (r2= 0,009;

formada por floresta ombrófila densa

F(1,15)= 0,123; p= 0,731 Figura 1). Da

(Ribeiro et al. 1999).

mesma forma, também não constatei

Florestais

Selecionei 16 árvores entre 20 e

nenhuma relação entre o diâmetro das

105 cm de diâmetro à altura do peito

árvores focais e o diâmetro das árvores

(DAP).

vizinhas (r2 = 0,142; F

As

árvores

focais

foram

distantes 20 m uma da outra para evitar
a sobreposição das copas. Eu medi

0,15; Fig. 2).

(1,15)=

2,322; p=

1

Figura 1: Relação entre o diâmetro das árvores focais e número de árvores vizinhas em uma floresta
tropical na Amazônia Central.

Figura 2: Relação entre o diâmetro das árvores focais e a média dos diâmetros das árvores vizinhas em
uma floresta tropical na Amazônia Central.
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deciduidade

Discussão
A proximidade com as árvores

de

algumas

espécies

arbóreas. Segundo Gandolfi et al.

grandes não afetou a abundância nem o

(2009),

tamanho das árvores vizinhas. Segundo

“clareiras cíclicas” nas florestas, que

Gentry (1988), árvores de grande porte

permitem maior entrada de luz sob elas.

formam estratos sob suas copas de

Assim, a sazonalidade da queda foliar

forma

a

de algumas espécies pode gerar janelas

disponibilidade de energia luminosa é

de oportunidade de crescimento às

uma parcela de energia do estrato

espécies que se encontram sombreadas.

superior. Essa disponibilidade de luz

Nos períodos de maior incidência de luz

diferencial

mais

gerados pela deciduidade, as árvores

aptas a ocupar cada estrato. Portanto

com maior demanda luminosa para

árvores que crescem sob a copa de

crescimento poderiam crescer mais

árvores grandes devem estar adaptadas

(Gilbert et al. 2001, Ribeiro et al 2005).

que

em

cada

seleciona

estrato

espécies

à condição de baixa luminosidade.

espécies

decíduas

geram

A capacidade adaptativa das

Além de atuar como um filtro de

espécies à condição de sombreamento e

luz, as árvores de grande porte também

a possibilidade de clareiras cíclicas

podem influenciar a ocorrência de

favorecendo o crescimento de espécies

espécies árboreas ao seu redor limitando

pioneiras, podem explicar a ausência de

a disponibilidade de outros recursos,

influência das árvores de grande porte

como água e nutrientes, através da

sobre a comunidade de árvores vizinhas.

competição.

a

Essas grandes árvores ao utilizar parte

disponibilidade desses recursos pode

do recurso luminoso, podem promover

dirigir a distribuição de árvores em

um

regiões tropicais (Turner 2001).

ambiental que contribui para a de

Consequentemente,

Os ciclos fenológicos de árvores

gradiente

de

heterogeneidade

seleção de espécies.

decíduas podem também contribuir para
explicar a ausência de influência do
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