
Institlpãlfnal de Pesquisas da Amazônia - INRA
Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Prosrama Intesrado de Pós-Graduação em Biolosia

Tropical e Recursos Naturais - PIPG BTRN

>  ,v/.*
mm
. ®®<íüísas da ̂

ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE

PLÂNTULAS DE Aniba rosaeodora Ducke. EM CLAREIRAS

ARTIFICIAIS

FÁBIO LOZANO USECHE

Manaus - AM



«

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE
PLÂNTULAS DE Aniba rosaeodora Ducke. EM CLAREIRAS

ARTIFICIAIS

BieUOIÍCA 00 l;vPa

FÁBIO LOZANO USECHE

Dissertação de mestrado apresentada ao

Programa de Pós-Graduação em Biologia

Tropical e Recursos Naturais do convênio

INPA/UFAM, como parte dos requisitos para

obtenção do título de Mestre em CIÊNCIAS
AGRÁRIAS, área de concentração em

CIÊNCIAS DE FLORESTAS TROPICAIS.

r

63'(

Manaus - AM

2003



9

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

*

ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE
PLÂNTULAS BEAniba rosaeodora Ducke. EM CLAREIRAS

ARTIFICIAIS

ORIENTANDO: FÁBIO LOZANO USECHE BlBüOieca bO i-íti

ORIENTADOR: Dr. GIL VIEIRA

Dissertação de mestrado apresentada ao

Programa de Pós-Graduação em Biologia

Tropical e Recursos Naturais do convênio

INPAAJFAM, como parte dos requisitos para

obtenção do título de Mestre em CIÊNCIAS
AGRÁRIAS, área de concentração em

CIÊNCIAS DE FLORESTAS TROPICAIS.

Manaus - AM

2003



Useche, Fábio Lozano

Estabelecimento e Desenvolvimento Inicial De Plântulas De Aniba Rosaeodora Ducke.

Em Clareiras Artificiais / Fábio Lozano Useche - Manaus, 2003.

66 p.: il.

Dissertação de Mestrado - INPAAJFAM

1. Alometria do crescimento 2. Ambiente lumínico 3. Clareira 4. Ecologia
de plântulas 5. Pau-rosa 6. Silvicultura

CDD 19. ed.
634.973931

Sinopse:

Foi analisado o desenvolvimento inicial de plântulas de Aniba rosaeodora Ducke em

clareiras artificiais em floresta primária de terra-firme, através da medição e estimativa

de parâmetros de crescimento relacionados com os do ambiente lumínico estimados
através de fotografias hemisféricas.

Palavras-chave: Alometria do crescimento, ambiente lumínico, clareira,
ecologia de plântulas, pau-rosa, silvicultura.



AGRADECIMENTOS

A minhfl mãe por ter me dado todo o apoio que precisei para alcançar esta meta; com ela,
ao meu pai, aos meus irmãos por ser a força espiritual que sempre me fizeram sentir, às
minhas sobrinhas e sobrinhos, cunhada e cunhados.

Às minhas queridas amigas e colegas de turma Liliane, Marilane e Neila que sempre
conçartilharam comigo minhas alegrias, medos, angústias e tristezas, fazendo com que
minha passagem pelo Brasil fosse mais agradável;

Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia INPA e ao Pacto Amazônico por ter me
dado a oportunidade de chegar ao Brasil em busca do de meu aperfeiçoamento profissional;

Ao Projeto Aquarosa - "Conservação e Manejo de Espécies Florestais Ameaçadas de
Extinção: Pau-rosa e Acariquara". FNMA / INPA.

Ao Dr. Gil Vieira pela confiança, ensinamentos, orientações, apoio e amizade;

Ao Dr. Luis Augusto Gomes de Souza por seu apoio, dedicação, ensinamentos, confiança e
amizade;

Ao Dr. Paulo de Tarso pelo seu apoio, confiança e amizade;

Ao Dr. Antenor Barbosa pelos ensinamentos, orientações;

Aos professores do curso de Ciências de Ftorestas Tropicais;

Ao Marcelo Pinguela por ser o único amigo da turma que também esteve presente nos
momentos bons e ruins;

À Roseana por ter-me dado a ajuda que precisei no começo mais angustiante deste curso;

Ao Jorge Gallardo por seu apoio, confiança ensinamentos e dedicação no segundo
momento crítico deste curso (a minha qualificação);

Ao Ronaldo Ribeiro por seu apoio, ensinamentos e amizade;

A Silvanda Melo por seu apoio, ensinamentos e amizade;

À Marineide Gomes Tortuosa por compartilhar um pouco da sua vida comigo;

Ao Melque Lopes pelo apoio e amizade durante a minha passagem pelo Brasil;

Às minhas outras colegas de turma Claudia, Denise, Erika, Mareia, Marcileia, Michele,



Ao Lúcio pela colaboração, ensinamentos e apoio;

Ao pessoal da EEST: Cunha, Sabá e Nonato pela ajuda nos trabalhos de campo e, Aroldo
na parte de logística;

Aos estagiários Hélio Leonardo, Aline e Eryane pela amizade e colaboração na coleta de
dados de cam^o;

A todos os meus colegas da nova turma de 2002, Juliana, Márcia, Sumaia, Eliane, Juliete,
Andréa, Ulyses, Euler e Ronaldo que sempre estiveram presentes e dispostos para me
ajudar e melhorar meu Português;

A todas aquelas pessoas que estiveram no meu caminho na ora mais apropriada.



índice

1. INTRODUÇÃO 1

2. OBJETIVOS 3

2.1 Gerai 3

2.2 Específicos ^

2.3 Hipótese científica 3

3. REVISÃO DE LITERATURA 4

3.1 Generalidades sobre a espécie. 4

3.2 As clareiras e sua importância no desenvolvimento inicial de plântulas 5

3.3 Aspectos microclimáticos 8

3.3.1 Ambiente lumínico para o crescimento de plântulas 9

3.4 Sucessão ecológica 11

3.5 Crescimento de plântulas 13

3.5.1 A influência do ambiente sobre o crescimento e o desenvolvimento 14

3.5.1.1 Efeito dos Êitores externos 14

4. MATERIAL E MÉODOS 17

4.1 Descrição da área 17

4.2 Clima 18

4.3 Descrição da espécie 19

4.4 Coleta de dados 19

4.4.1 Produção de mudas 19

4.4.2 Esquema do experimento 19

4.4.3 Análise dos dados 25

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 26

5.1 Medição de clareiras 26

5.1.1 Tamanho da clareira 26

5.1.2 Abertura do dossel 28

5.1 Ambiente lumínico 31

5.3 Estabelecimento e desenvolvimento inicial 34

5.3.1 Sobrevivência 34



4.4.3 Crescimento inical 36

6. CONCLUSÕES 53

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁnCAS 55



LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Parâmetros do ambiente lumínico determinado através das fotografias
hemisféricas a serem relacionados com os parâmetros alométricos 22

Tabela 2. Parâmetros alométricos de crescimento com base no peso seco e fórmulas de
cálculo 24

Tabela 3. Parâmetros de crescimento relativo e fórmulas de cálculo 24

Tabela 4. Área de clareira medidas e estimadas segundo o método de Brokaw (1982) para
três classes de tamanho preestabelecidos de abertura embaixo do dossel 28

Tabela 5. Efeito do tamaiAo da clareira nas Taxas de Crescimento Relativo em peso seco,
^  altura e diâmetro e o índice de Ganho Foliar de plântulas de Aniba rosaeodora Ducke

em floresta primária de terra-firme na EEST-INPA 38

Tabela 6. Efeito do tamanho da clareira nos parâmetros da alometria do crescimento das
plântulas de Âniba rosaeodora Ducke em floresta primária de terra-firme na EEST-
INPA 40

Tabela 7. Análise de regressão para os parâmetros de crescimento áQ Aniba rosaeodora
Ducke em função dos parâmetros do ambiente lumínico de clareiras artificiais e de
dossel fechado em floresta primária de terra-firme na EEST-INPA 41

Tabela 8. Alometria do crescimento de plântulas de Aniba rosaeodora Ducke em diferentes
tamanhos de clareiras artificiais na floresta primária de terra-firme na EEST-INPA....45



0

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Médias de precipitação mensal das Séries Históricas EMBRAPA - 1980-2000 e
2002 e INEMET - 1961-1990 18

Figura 2. Diagrama de localização das áreas de clareira (C) no parque fenológico da EEST-
INPA. 21

Figura 3. Representação esquemática do procedimento de cálculo da área de uma clareira
pelo método de Brokaw (1982) 22

Figura 4. Diagrama de localização das plântulas em cada uma das clareiras a partir do
centro destas 23

Figura 5. Diagrama de ordenação das plântulas nas clareiras para efeito da coleta de dados.
A numeração só atende ao ponto na entrada da clareira 25

Figura 6. Fotografias hemisféricas de clareiras artificiais em floresta primária de terra-firme
naEEST-INPA 27

Figura 7. Con^aração dos tamanhos de clareiras estimados através do método de Brokaw
(1982) e de fotografias hemisféricas 28

Figura 8. Aberturas do dossel de clareiras artificiais de diferente tamanho em floresta
primária de terra-firme na EEST-INPA 29

Figura 9. Efeito da área da clareira nos parâmetros do ambiente lumínico em floresta
primária de terra-firme na EEST-INPA.

Figura 10. Efeito da área da clareira nos parâmetros do ambiente lumínico em floresta
primária de terra-firme na EEST-INPA ^2

Figura 11. Efeito da área de clareira na sobrevivência de plântulas de Aniba rosaeodora
Ducke em clareiras artificiais e sob dossel fechado em floresta primána de terra-firme
naEEST-INPA 35

Figura 12. Efeito da área da clareira na taxa de crescimento relativo em peso seco total de
Aniba rosaeodora Ducke em floresta primária de terra-firme na EEST-INPA. 37

Figura 13. Efeito da área da clareira na taxa de crescimento relativo em altura e diâmetro e
hidice de ganho foliar de Aniba rosaeodora Ducke em floresta pnmána de terra-firme
naEEST-INPA 39

Figura 14. Efeito do tamanho da clareira na razão raiz parte aérea e na razão de área foliar
àa Aniba rosaeodora Ducke em floresta primária de terra-firme na EEST-INPA 40



Figura 15. Efeito da área da clareira na raião raiz parte aérea de Aniba rosaeodora Ducke
em diferentes tamanhos de clareiras artificiais na floresta primária de terra-fírme na
BEST-INPA. 45



RESUMO

Avaliou-se o desenvolvimento inicial de plântulas de pau-rosa {Aníba rosaeodora Ducke)

sob o efeito do ambiente lumínico de clareiras artificiais de diferentes tamanhos e um

controle sob dossel fechado. O ambiente lumínico foi estimado através de cinco fotografias

hemisféricas; de igual modo o tamanho das clareiras que também foi medido aplicando o

método de Brokaw (1982). Foram feitas medições de altura, diâmetro e número de folhas

de todas plantas, assim como do crescimento relativo em peso seco, altura, diâmetro e

índice de ganho foliar. O desempenho do aparelho fotossintético foi estimado através das

variáveis razão raiz parte aérea, razão de área foliar, razão de peso foliar e peso específico

foliar. As variáveis do crescimento foram relacionadas com as variáveis do ambiente

lumínico, a radiação direta, difusa e total e seus respectivos Êitores direto, indireto e total de

sítio e a razão vermeIho:vermelho extremo das unidades experimentais. O experimento teve

lima duração de oito meses e foi realizado em uma floresta primária de terra-firme da

Estação Experimental de Silvicultura Tropical EEST-INPA. A avaliação dos dados foi feha

através da análise de variância univariada e as médias comparadas pelo teste de Tukey a

5% de significância. Houve efeito significativo do ambiente lumínico por tamanho de

clareira, diferenciando-se especialmente na clareira de 914m^. Nela, obtiveram-se os

maiores valores tanto na sobrevivência (97%) quanto nas taxas de crescimento relativo em

peso seco (0,1428g.g"^mês), em altura (0,1135cm.cm"^mês) e em diâmetro
(0,0697mm.mm'^mês); no índice de ganho foliar (4,59%) e no acúmulo de matéria seca

^  total (12,6g), sob maior quantidade de radiação difusa. Para o peso específico foliar e a

razão de peso foliar não houve efeito significativo do ambiente lumínico por tamanho da

clareira. Nos demais tamanhos de clareira, o desempenho das plantas foi menor,

diferenciando-se significativamente do desenpenho destas nas clareiras pequenas e

controle, entre as quais não houve efeito significativo do ambiente lumínico.



ABSTRACT

The initial development of rose-wood (Aniba rosaeodora Ducke) seedling grown under

different light enviroranents controlled by different gap sizes. The light environment gap

was estimated by hemispherical photographs. Of equal way, the gap size, that aiso it was

measured by Brokaw's method (Brokaw 1982). The seedlings were monthly assessed for:

stem height, diameter, number of leaves, survival, relative growth rates (seedling height,

dry weight) and leaf gain ratio of seedlings. Also it was determined the photosynthetic

apparatus performance by the: root:shoot ratio, leaf area ratio, leaf weight ratio, speciiic

leaf weight. These growth parameters were correlated with light environment variables

such as direct, indirect and total PAR radiation; direct, indirect and total site factor and

red:far-red ratio. These variables were estimated by using hemispherical photographs taken

in each experimental unit. The experiment lasted of eight months and was carried out in a

Terra-firme primary forest in the Phenological Park of the INPA's Silviculture Research

Station. The data were analyzed through ANOVA and the means conçared by using Tukey

test (5% signifícance). It was observed signilicant efifect of light environment on gap size,

especially in the 914m^ gap where the amoxmt of difíuse radiation was higher. It was

observed the highest survival (97%), the highest rates of relative growth rates in dry weight

(0,1428g.g'^month), in height (0,1135cm.cm"^month) and in diameter (0,0697mm.mm"

^moth), of leaf gain (4,59%) and total dry biomass accumulation (12,6g). It was not

observed any sun radiation effect on leaf morphology of seedling grown under different gap

sizes expressed either as specific leaf weight ratio or leaf area ratio. In other gap sizes,

seedling development was significantly lower.



ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE

PLANTULAS DE Aniba rosaeodora Ducke. EM CLAREIRAS

ARTIFICIAIS

1. INTRODUÇÃO

O sucesso de toda espécie para atingir a fese adulta depende do estabelecimento e

desenvolvimento inicial e juvenil de suas plântulas no seu habitat natural. Esse sucesso

depende da magnitude da resposta de uma planta aos Atores bióticos e abióticos num

gradiente ambiental, podendo ser medido pela germinação, sobrevivência, crescimento,

reprodução e histórico de vida da espécie e sua comunidade de plantas vizinhas (Larcher,

2000; Cruz, 2000). Nesses processos, a disponibilidade de luz como fetor abiótico,

desempenha um papel muito importante por estar diretamente relacionada às taxas

fotossintéticas e à arquitetura da planta. Dependendo dessa disponibilidade (quantidade e

quahdade), as plantas têm sido classificadas tanto espacialmente (na estrutura vertical de

uma comumdade ou ecossistema), quanto temporalmente no processo da sucessão

ecológica. Dessa maneira, baseado na classificação de Whitmore (1990) que agrupa as

espécies em pioneiras de ciclo curto e de ciclo longo, intermediárias e clímax. Marques et

al. (1999) concluem que Aniba rasaeodora Ducke é de habitat intermediário onde os

melhores resultados de crescimento em altura e peso da matéria seca foram observados em

plantulas sob 30 e 50% de sombreamento. Por outro lado, também, esta é considerada como

heliófíla, por sua regeneração ocorrer em clareira (Sampaio, 2000) e por ter sido encontrado

o incremento volumétrico maior em plena abertura (1,867 m^ha"*ano'^) do que sob sombra

(0,016 m^ ha 'ano'), onde, o incremento médio anual em altura e diâmetro foram

praticamente nulos (Vieira, 1970).

Pesquisas recentes estão sendo foitas visando as melhores possibilidades de manejar

produtivamente áreas degradadas antropicamente, tentando determinar quais são as

espécies que se desenvolveriam melhor em tais locais e quais seriam as condições ótimas

de desenvolvimento para elas. Nesse sentido, entre outros, conhecendo a baixa fortilidade

dos solos na Amazônia Central brasileira, os estudos comparativos do ambiente lumínico

para diferentes espécies tem sido realizados (Marenco et al 2001; Mesquita, 2000; Tanaka



1998; Vieira 1996) com a finalidade de conhecer tanto as taxas de crescimento relativo em

altura e diâmetro quanto a eficácia do aparelho fotossintético, comportamento e grau de

aclimatação. Parâmetros estes que estão estreitamente ligados à adaptabilidade das espécies

a um local determinado.

Alguns desses estudos têm demonstrado, em geral que, espécies adaptadas a habitats

sucessionais tardios mostraram menores taxas de fotossíntese, respiração e transpiração que

plantas adaptadas a habitats de sucessão inicial (Bazzaz, 1979). Além disso, plantas

adaptadas a plena luz solar em áreas de campo aberto estão mais capacitadas para suportar

a variação em radiação e temperatura que as espécies sucessionais tardias (Bazzaz e

Carlson, 1982). Do mesmo modo, o pau-rosa, espécie da sucessão tardia, tem a capacidade

de se auto-perpetuar sob dossel fechado, porém, para atingir o estrato superior da floresta,

requer a formação de clareiras naturais que lhe permitam fazê-lo mais rapidamente.

Poucos são os estudos que avaliam o desenvolvimento e estabelecimento inicial de

plântulas do pau-rosa em ambientes naturais com diferentes porcentagens de aberturas do

dossel em Florestas Tropicais que permita definir o ambiente preferencial de luz da espécie.

Por isto, a hipótese de que "o ambiente de luz observado em clareiras de diferentes

tamanhos afeta o desenvolvimento inicial de mudas de Pau-rosa rosaeodora Ducke"

procura uma resposta que permita proporcionar informação a respeito para a tomada de

decisões de manejo do pau-rosa em clareiras artificiais. Decisões que visam o uso e a

conservação da espécie in situ e ex situ. Estudos sobre auto-ecologia das espécies florestais

são mecanismos que auxiliem o manejo florestal são de fundamental importância para este

fim. Tendo como ponto de partida o conhecimento dos fotores bióticos e abióticos que

influenciam a fose de estabelecimento e crescimento inicial de mudas; sejam estas

provenientes do banco de sementes, do banco de mudas dentro da floresta ou, produzidas

em viveiro.

O conhecimento tanto da singularidade como da generalidade (indivíduo,

comunidade) são de vital importância quando se trata do aproveitamento de um

determinado recurso da natureza ao serviço do homem. Neste sentido, a utilização do pau-

rosa, espécie economicamente importante, precisa de estudos particulares como o que se

propõe aqui, com o fim de que ela possa cumprir seu processo sucessional assim como seu

papel funcional e de produção para o que foi selecionada.



2. OBJETIVOS

2.1 Geral

Comparar o desenvolvimento inicial de mudas de Pau-rosa Aniba rosaeodora

Ducke, em ambientes lumínicos de clareiras artificiais de diferentes tamanhos.

2.2 Específicos

• Comparar as áreas de clareira medidas através do método da projeção vertical com

os das fotografias hemisféricas;

• Avaliar a sobrevivência e o crescimento relativo da espécie em relação aos

diferentes componentes do ambiente lumínico tais como: densidade de fluxo de

fótons fotossintéticos (PPDF), expressos em termos de radiação direta, indireta e

difusa e seus respectivos fatores direto, indireto e total de sitio (DFS, IFS, TFS,

respectivamente) em diferentes tamanhos de clareira e abertura do dossel;

• Correlacionar as variáveis do ambiente lumínico com as de crescimento e alometria

do crescimento das plantas: razão raiz:parte aérea (R:S), razão de área foliar (LAR),

razão de peso foliar (LWR), peso específico foliar (SLW), taxa de crescimento

relativo em peso, altura e diâmetro (RGRpj^d)» e índice de ganho foliar (LAI);

2.3 Hipótese científica

**0 ambiente de luz observado em clareiras de diferentes tamanhos afeta o

desenvolvimento inicial de mudas de Pau-rosa rosaeodora Ducke".



3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Generalidades sobre a espécie

Várias são as espécies chamadas de pau-rosa, mas que pertencem a famílias

diferentes. Todas elas são exploradas para o uso da madeira, exceto a Aniba rosaeodora

Ducke, que pertence à família Lauraceae e é utilizada para a extração do linalol que é um

óleo essencial de uso em perfumaria, como já é de conhecimento popular. Sua distribuição

geográfica é relativamente ampla. Na bacia amazônica, em países como Brasil, Colombia,

Perú, Suriname, Venezuela, Guiana JBrancesa e também no Equador.

^  No Brasil, os principais produtores do linalol, são os estados do Amapá e

Amazonas, em áreeis de mata pluvial não inundável ao longo dos rios (Brasil 1971/72;

Loureiro et ai. 1979; Costa et al 1995 e Marques et al. 1999). A espécie,

preferencialmente, se localiza em solos de encosta em latossolos amarelos e vermelhos

tanto na fase argilosa como arenosa, assim como em solos Gley Podzólicos, em climas que,

segundo Kõppen, são do tipo Am e Aw com temperatura média anual de 26,7 ®C, mínima

de 25,8 ®C e máxima de 27,9 ®C e com precipitação média anual de 2186 mm.

A espécie é considerada de baixa densidade populacional (Mitja & Lescure, 1993).

No entanto. Carvalho (1983), na Floresta Nacional do Tapajós (Estado do Pará), encontrou

para o pau-rosa uma abundância de 66,31 plantas por hectare e uma fi*eqüência de 91,43 %,

principalmente nas classes de tamanho inferior.

Quanto ao crescimento, Alencar e Fernandes (1978) citam que sob sombra parcial

na floresta pnmána (30% de luz), em solo argiloso amarelo e e^açamento de 10 x 5 m, a

espécie apresentou um incremento médio anual em altura de 0,75 m no sétimo ano após o

plantio.

O estudo realizado pela SUDAM (1979) afirma que a espécie apresenta bom índice

de sobrevivência (80%) a pleno sol, com incrementos médios anuais de 0,83 m em altura,

0,79 cm em diâmetro e 9,1 m^ha.ano"^ de volume. Isso permite concluir que a espécie tem
bom desenvolvimento nos estados juvenis tanto em condições naturais como em plantio, o

que é confirmado por San:q}aio (2000), ao afirmar que as árvores dessa espécie

desenvolvem-se bem tanto em pleno sol como em sombra parcial, possibilitando o plantio



m

em sistemas agroflorestais ou florestas manejadas. No entanto, são poucas as experiências

conhecidas sobre plantio e/ou manejo natural da espécie.

Dada a importância econômica da espécie, os processos de aproveitamento

industrial são bem mais conhecidos que sua auto-ecologia, destacando-se os estudos de

Leitão (1939); SUDAM (1972/79), Alencar & Fernandes (1978) e Prance (1987). Em

estudo realizado por Araújo et ai. (1971), destaca-se que as folhas e galhos verdes e juvenis

do pau-rosa produzem uma maior quantidade de óleo essencial (2,4%) do que a madeira

(1,1%), o que seria vantajoso econômica e ecologicamente. Economicamente porque

diminui custos de produção e, ecologicamente porque evita a derrubada dos indivíduos

adultos e com isso, o desmatamento. Entretanto, ainda não se conhece sua aplicação, nem a

qualidade do óleo das folhas em relação ao da madeira.

3.2 As clareiras e sua importância no desenvolvimento inicial de plântulas

As clareiras são definidas por Almeida (1989) como sendo ''toda área de floresta

com dossel descontmuo, aberta pela queda de galhos ou de uma única ou mais árvores,

limitada pelas copas das árvores marginais". Alguns autores tais como Brokaw (1982) e

Whitmore et al. (1993) afirmam que o tamanho e a forma das clareiras são difíceis de

serem medidos e definidos. No entanto, o tema das clareiras vem sendo abordado há muito

tempo atrás.

Por exen^lo, alguns desses registros são: Hartshom (1978) em florestas da Costa

Rica encontrou tamanhos de clareiras variando desde 43±54m^ a 120±125m^.ha'^ Sandford

et aí. (1986), em La Selva, registraram também tamanhos de clareiras entre 40 e 781m^. Na

região de São José do Rio Negro (Venezuela), Uhl & Murphy (1981) encontram que a

maioria das clareiras são menores que lOOm^ e as classifícaram como de pequeno porte. O

mesmo Brokaw (1982) na ilha Barro Colorado-Panamá, encontrou que a maioria das

clareiras estavam entre 20 e 200m^ e que poucas eram maiores que 200m^.

Nas florestas Amazônicas, Uhl et al. (1988) encontram correlação entre o tamanho

da clareira e o tamanho das árvores caídas, árvores de 20 a 50cm de D AP formando

clareiras de 5 - lOOm^, e clareiras maiores que 200 m^ sendo resultado da queda múltipla

de árvores. Almeida (1989), próximo a Manaus, encontrou maior freqtlência de clareiras

entre as classes de tamanho 50 a 200m^ (tamanho médio de 179m^) e. Vieira e Higuchi



(1990), encontraram em áreas exploradas clareiras variando entre 60 - 2000m^ com um

tamanho médio de 400m^. Já na Malásia, as clareiras grandes variam entre 500 e S.OOOm^

(Brown, 1993).

Como pode se ver, a diversidade de tamanhos de clareiras tanto naturais quanto

antrópicas é muito grande e não há um consenso geral sobre a definição da classificação de

clareiras pequenas, médias e grandes que os diferentes autores têm encontrado. Para este

estudo, foram estabelecidas três categorias de tamanhos: pequeno para clareiras menores ou

iguais a 200m^, médio, para aquelas entre 200 e 400m^ e grandes para áreas de abertura
2  •entre 400 e óOOm . Esta categoria de tamanho é similar aos encontrados numa exploração

florestal comercial na região (Vieira e Higuchi, 1990). Nessas áreas, a radiação

fotossinteticamente ativa varia de 9 — 35%, com uma composição espectral diferente em

clareiras de 200 — 400m^ e no sub-bosque 1 — 2% (Chazdon e Fetcher, 1984).

Essas variações, associadas à heterogeneidade na estrutura e arquitetura do dossel e

às variações nos conq)onentes físicos (nebulosidade, topografia, ventos) são os que

controlam os fluxos dmâmicos de radiação direta e difusa que penetram e atingem o chão

da floresta (Chazdon e Fetcher, 1984). Na Guinana Francesa, Riera (1990) observou uma

radiação incidente global variando de 1 a 3,5% no dossel fechado, 5 a 13% em clareiras de

tamanho médio (300m^) e 25% ou mais, em grandes clareiras (lOOOm^). Essas

modificações também são acon^anhadas por um aumento na amplitude térmica diária, que

passa de dois para oito graus no centro de clareiras médias.

As clareiras podem ocorrer em função de vários eventos naturais tais como: a)

senescência; b) queda de árvores (desenraizamento associados a vendavais e chuvas); c)

quebra de troncos; d) perda total ou parcial da copa; e) deslizamento de terra; Q ataque de

insetos (Brokaw, 1985; Richards, 1996); g) eventos fenológícos como desfelhaçâo de

árvores, morte por raios (Magnusson et ai. 1996). Causas antrópicas também podem causar

a abertura de clareiras tais como: a) exploração seletiva de madeira; b) desmatamentos de

grandes áreas para a implementação de pastagens; e c) aberturas de pequenas áreas de

florestas para as atividades de agricultura itinerante, que são abandonadas após curtos

períodos de utilização (Vieira e Higuchi, 1990; Vieira, 1995; Leal Filho, 2000).

As clareiras, independente de sua origem e tamanho, modificam consideravelmente

a oferta dos recursos primários. Conforme essa variação, há uma mudança na estrutura



m

florísticã. Da mesma maneira, as mudanças drásticas nos recursos ambientais produzidas

pela formação de clareiras têm um papel indiscutível no histórico de vida das árvores.

Porém, mudanças sutis na magnitude e distribuição espacial da luz sob os dosséis fechados

são também prováveis influenciadores em longo prazo, na sobrevivência e recrutamento de

plântulas na conçosição e avanço da regeneração (Montgomery e Chazdon, 2002). A luz,

um dos recursos primários mais importantes no desenvolvimento das plantas, é portanto,

ponto de referência para a classificação das espécies em grupos ecológicos.

Nesse sentido, Whitmore (1984) pontua que de fato há um completo espectro de

resposta à luz. Baur (1968) por sua parte refere que há três classes de tolerância: as espécies

secundárias, as verdadeiramente tolerantes e as espécies oportunistas de clareira. Denslow

(1980) também reconhece três categorias de espécies: as especialistas de grandes clareiras

cujas sementes germinam somente nas condições encontradas nas grandes clareiras com

alta temperatura e condições de luz; as especialistas de pequenas clareiras cujas sementes

são capazes de germinar na sombra, porém requerem a presença de uma clareira para

crescer a tamanhos reprodutivos e, as especialistas de sub-bosque que não requer em

clareiras para germinar ou crescer a tamanhos reprodutivos.

Em estudos mais recentes como os de Brown (1990) e Vieira (1996), discorda-se

dessas afirmações a respeito da especialização das plantas ao tamanho de clareiras. Eles

afirmam que é muito mais importante a influência do micro-clima no estabelecimento e

desenvolvimento das plantas. Por exemplo, as bordas das clareiras grandes possuem micro-

clima semelhante aos encontrados em pequenas clareiras. Portanto, as mesmas espécies

poderão estabelecer-se em clareiras pequenas e nas bordas das grandes clareiras.

Whitmore (1978, 1984) e Viana (1990) afirmam que as clareiras são de grande

importância na con:q)reensão da biodiversidade em uma floresta, constituindo a fonte de

variabilidade e heterogeneidade para a vegetação, podendo dessa forma, prevenir a

exclusão por competição de espécies ecologicamente semelhantes. Nesse sentido, muitas

espécies da floresta úmida tropical parecem depender de clareiras no dossel da floresta para

o sucesso da sua regeneração natural (Hartshom, 1978; Whitmore, 1984), sendo o caso de

A. rosaeodora Ducke (Sampaio, 2000). As clareiras nas florestas tropicais, portanto, têm

um papel fundamental na manutenção do equilíbrio dinâmico da floresta.



Partindo do princípio de que todos os sistemas naturais apresentam um ciclo natural

de estabelecimento, crescimento, senescência e morte, as clareiras, além de fazerem parte

do ciclo natural das florestas, Êivorecem o desenvolvimento dos seus conqx)nentes

individuais o que garante uma forma de manejo adequado. Vários autores concordam que a

abertura em florestas é importante por permitir um crescimento mais eficaz de espécies

florestais, as quais aproveitam a maior disponibilidade de maior quantidade de luz e demais

recursos primários, graças às novas condições micro-climáticas do local (Serrão 2001,

Jardim et ai., 1993; Amézquita, 1998). Isso pode ser aproveitado em futuros trabalhos que

tenham como objetivo a produção do pau-rosa em áreas de floresta nativa, através da

conformação de pequenos plantios.

3.3 Aspectos mícroclímátícos

As exigências biológicas e ambientais de uma espécie, passando por seu

estabelecimento, fese reprodutiva e senescência, incluem as relações entre as estratégias de

nichos e os mecanismos de competição intra e inter específicos desta com seus vizinhos,

associados à disponibilidade de recursos primários. Uma vez compreendidas as exigências

e as estratégias ecológicas das espécies na floresta, é possível identificar os sítios

ecológicos adequados, manter populações naturais em níveis satisfatórios no ecossistema e

ainda dar indicações para plantios com^ciais nos programas de recuperação de áreas

degradadas (Cruz, 2000).

Os Atores de maior influência na conqiosiçâo florística e distribuição espacial das

espécies na floresta tropical são mudanças climáticas determinadas pela quantidade de

recursos primários disponíveis (Richards, 1952; Denslow, 1980; Becker et al., 1988;

Chazdon, 1988; Whitmore, 1991), inconstantes no espaço e no tempo, a qual é mais

evidente nas áreas de clareira. A disponibilidade desses recursos ocorre de acordo com o

regime de distúrbio, estação e &se sucessional.

Segundo a definição do nicho, cada espécie tem diferentes estratégias para competir

pelos recursos primários. O estabelecimento, sobrevivência e substituição de cada uma

dessas espécies, está dirigido pela interação de Êitores físicos e biológicos (Grubb, 1977).

Em contraste, dentro das florestas ocorrem grandes variações diárias e estacionais de
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recursos. Portanto, as plântulas estão sujeitas a imprevisíveis e transitórias disponibilidades

de recursos através de seu ciclo de vida (Vieira, 1996). Neste trabalho, por exemplo, a

obtenção de recursos primários pelas mudas de pau-rosa é condicionado pela abertura do

dossel e por uma leve perturbação na estrutura e na composição física, biológica e química

do solo, o que garante uma melhor obtenção destes por parte das mudas em questão. Além

disso, a época de plantio fornece condições favoráveis tanto de umidade quanto de

temperatura para a obtenção dos demais recursos primários (nutrientes minerais) e que não

são objeto de estudo nesta pesquisa.

3.3.1 Ambiente lumíníco para o crescimento de plântulas

A radiação solar é um dos fotores mais importantes no crescimento vegetal por estar

diretamente relacionada com as taxas fotossintéticas e a arquitetura das plantas. A

intensidade, qualidade, duração e periodicidade de luz influenciam tanto qualitativa como

quantitativamente o desenvolvimento do vegetal, através de processos como fotossíntese,

condutância estomática, transpiração e tenq)eratura das folhas que, conseqüentemente,

influenciam o crescimento (Baldocchi e CoUineau, 1994; Kuzlowski et al. 1991).

As plantas utilizam a energia solar distintamente, dependendo dos comprimentos de

onda, por exenqilo, para processos como a germinação, arquitetura e morfogênese das

plantas são utilizados os conqirímentos de onda na feixa de 700 - SOOnm. Próximos a esta

faixa estão os comprimentos de onda curta de radiação ultravioleta (315 — 380nm) e os

comprimentos de onda longos de radiação infravermelha (750 — 4000nm), estes últimos

absorvidos de acordo com a concentração de vapor d'água e CO2 na atmosfera (Leopoldo e

Kriedemann, 1975; Fitter e Hay, 1983; Larcher, 2000).

Apesar de sua importância, é muito difícil quantificar o ambiente lumínico

em florestas tropicais por causa da complexidade e da variabilidade espacial e tençoral na

qualidade e quantidade de radiação, além da imprevisibilidade da formação de clareiras

(Whitmore, 1990; Baldocchi & CoUineau, 1994). Essas clareiras permitem que ocorram

flutuações na densidade do fluxo de fotóns fotossintéticos PPFD (formas de energia

capturadas pelas folhas na ordem de segundos) atribuídas principalmente à ocorrência e

concentração dos "sunflecks" no interior da floresta (Pearcy et al. 1994). Do mesmo modo.



alguns estudos mostram que a PAR pode variar quantitativa e qualitativamente de 1 - 2%

no sub-bosque e de 9 - 35% com uma composição espectral diferente em aberturas no

dossel de 200 - 400m^ (Chazdon e Fetcher, 1984).

Entre outros, um método prático e barato, com medideis aproximadas e coerentes da

radiação direta e difusa, é feito baseado em análises de fotografias hemisféricas

digitalizadas (ter Steege, 1994; Chazdon et ai, 1996). Chamadas também olho de peixe, as

fotografias hemisféricas são feitas usando uma lente com um ângulo de visão de 180 graus,

as quais produzem uma projeção circular do hemisfério do céu. Evans e Coombe (1959)

desenvolveram a primeira teoria e metodologia para usar essas fotografias em estimativa de

luz de florestas. Anderson (1964) mais tarde quantificou a técnica, incluindo a estimativa

da luz direta e difusa separadamente.

Além da luz (direta e difusa na superfície horizontal), outros parâmetros podem ser

estimados das fotografias hemisféricas, tais como, índice de Área Foliar (LAI),

porcentagem de abertura do dossel, razão vermelho - vermelho extremo (R/FR) e tamanho

de clareiras. (Anderson 1981; Bonhomme e Chartier, 1972). Essa técnica oferece uma

avaliação rápida das condições de luz a longo prazo dentro de sítios no sub-bosque e em

clareiras, sendo muito valiosa para comparação de diferentes sítios dentro de uma área

geográfica (Chazdon et ai, 1996).

Os valores do fotor direto (DSF) e indireto de sítio (ISF) são frações de radiação

direta e indireta que poderia interceptar uma determinada superfície horizontal no sub-

bosque em relação ao valor da radiação acima do dossel e foram usados assim como

introduzidos por Anderson (1964). O DSF é relativo à proporção de raios diretos da

radiação medida para um céu conq>letamente não obstruído. O ISF é relativo ao grau de

transmissão e reflexão da radiação incidente (Brown, 1993; Bellingham et al., 1996).

A utilização da radiação depende da amplitude dos cumprimentos de onda

assimiláveis pelos vegetais, a qual é variável de acordo com a espécie. Dessa forma, as

espécies podem ser classificadas em grupos ecológicos segundo sejam as suas exigências

em luz como heliófilas (exigentes em luz) e umbrófilas (tolerantes a sombra) (Tanaka,

1998). Em outro enfoque, as plantas podem adaptar-se a radiações extremamente baixas.

Plantas de sombra (esciófítas), plantas de sol (heliófitas) e plantas adaptadas a altas

radiações refletem uma diferenciação ecológica que ocorreu por meio da seleção e da
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capacidade de adaptação (Larcher, 2000). Sob este ponto de vista. Marques et ai. (1999)

confirmaram a hipótese de que as plântulas de pau-rosa apresentam comportamento

intermediário do ponto de vista adaptativo, respondendo preferencialmente a ambientes

intermediários.

O experimento desses autores, realizado sob condições de viveiro, deve ser

comprovado em ambiente natural, considerando a heterogeneidade do mesmo, e sobretudo,

para o caso, considerando a abertura do dossel na floresta. Dependendo das características

do modo de vida das espécies arbóreas, Budowsky (1965) classifíca-as em vários estágios

sucessionais: pioneira, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. Segundo o autor,

quanto ao fetor luz, as pioneiras e secundárias iniciais seriam intolerantes à sombra: as

secundárias tardias seriam tolerantes à sombra em estágios juvenis e mais tarde intolerantes

e, as clímax seriam tolerantes à sombra, exceto em estágios adultos.

Blackman e Wilson (1956) definiram como plantas de sol aquelas que apresentam

uma alta razão entre área foliar e unidade de peso seco total na unidade de tempo (razão de

área foliar — LAR) a pleno sol. Ocorre mudança nesse índice a intensidades de luz mais

baixas. Ao contrário, as plantas de sombra apresentam uma baixa LAR a pleno sol e um

rápido aumento deste índice como o aumento do sombreamento.

Existem espécies que evitam o déficit de luz, ou seja, apresentam mecanismos de

aumentar a quantidade de luz disponível pela fotossíntese (Levitt, 1972); espécies que

toleram a sombra, capazes de ajustar suas taxas metabólicas para sobreviverem a baixas

intensidades de luz (Grime, 1965) e espécies intolerantes, que sobrevivem à sombra (Clark,

1971).

3.4 Sucessão ecológica

Hom (1974) definiu a sucessão ecológica como um fenômeno que envolve

gradativas variações na conq)osição especifica e na estrutura da comunidade, iniciando-se o

processo em áreas que, mediante ações perturbatórías ou não, se apresentam disponíveis à

colonização de plantas e animais, prosseguindo até determinado período, onde tais

mudanças se tomam bastante lentas, sendo a comunidade resultante designada como

clímax.

11
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Tilman (1988) cita vários autores cujas datas mostram que a sucessão é um

fenômeno qiie vem sendo estudado desde o século XVII. Porém, segundo este autor, "não
há um consenso entre ecologistas sobre as causas das características sucessionais.

Claramente, isto se deve em parte porque a sucessão como tal é um objeto amplo que é
extremamente improvável de ser e?q)Iicado por um simples fator ou processo abrangendo
cenários onde ela ocorre. Uma vez que, cada espécie tem características únicas em relação a
sua fisiologia, morfologia e histórico de vida. Mesmo que cada habitat tem um único

substrato, geomorfologia, clima e passado histórico. Assim, a densidade inicial das

populações e as probabilidades de colonização por várias espécies são únicas para cada
evento sucessional. Além disso, porque a colonização é necessariamente um evento
probabilístico e porque o sucesso da colonização pode ter grande potencial para o rápido
crescimento em um habitat previamente disponível. A sucessão é inevitavelmente
estocástica. Não obstante, a sucessão é com freqüência um processo local que participa em
muitas características de habitat e para cada habitat".

Para Gómez-Pompa, (1971), citado por Faria et ai. (1997), a sucessão secundária é o
mecanismo pelo qual as florestas tropicais se auto-renovam, através da "cicatrização" de
locais perturbados que ocorrem a cada momento em diferentes pontos da floresta. Nessa
"cicatrização", espécies de diferentes grupos ecológicos cumprem um papel determinado
dependendo das características de cada grupo. Para Kageyama e Castro (1989), a principal
delas, a quantidade de luz requerida na fase de regeneração, é comum às diversas
classificações. Além disso, as necessidades ecológicas são diferentes nos diversos estágios
de desenvolvimento das espécies arbóreas, assim como os ritmos de crescimento,
justificando dessa maneira, estudos sobre comportamento silvicultural espécies.

A esse respeito, Faria et aL (1997) recomendam que na escolha espécies
destinadas a um plantio, principalmente em áreas degradadas, é mais importante o
conhecimento do habitat e grupo ecológico a que pertence cada espécie, do que
propriamente sua origem (exótica ou nativa). Isto se deve ao feto de que na recuperação de
áreas degradadas pode-se trabalhar com espécies da região, sem que haja garantia de que
elas suportarão as novas condições edáflcas.

A resposta acentuada de algumas espécies à melhoria da fertilidade do solo pode
então ser devida à sua maior taxa de crescimento, requerendo, deste modo, maior
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quantidade de nutrientes para atender à demanda nutricional, o que, em ultima análise,

permite a expressão do potencial de produção de biomassa das espécies de crescimento

inicial mais acentuado (Silva et ai. 1997). Esses autores sugerem que as maiores respostas

podem ser observadas em espécies com maiores taxas de crescimento, independente do

grupo sucessional. Conclui-se, de maneira geral que, sucessão são as diferentes etapas pelas

quais passam os organismos tanto animais como vegetais, e as comunidades onde estes se

apresentem para concluir um processo de vida e as funções que lhe são próprias. Nesse

processo, as interações com todos os elementos da natureza são as que definem o ritmo de

evolução de cada um desses organismos e também, os traços que caracterizam a sua

comunidade.

3.5 Crescimento de plântulas

A análise de crescimento de plantas baseia-se no acúmulo de matéria seca num

período de tempo. Como tal, o crescimento é definido como o aumento de peso da matéria

seca das plantas ou comunidade de plantas, sendo avaliado através de variações em

tamanho de algum aspecto da planta, geralmente morfológico, em função da acumulação de

material resultante da fotossíntese líquida. Portanto, a análise de crescimento é baseada na

estimativa de valores primários e na análise da estrutura (arquitetura) da parte aérea. Os

valores primários são usualmente o peso seco de toda a planta ou de suas partes (caule,

folhas, raízes, etc.) e a dimensão do aparelho assimilatório (área foliar, área de caules,

conteúdo de clorofila, etc.). Os valores primários são determinados no material vegetal em

crescimento a certos intervalos de tenqx>, sendo que ao final, terá que ser feita uma colheita

destrutiva da planta ou partes dela.

O crescimento da planta como um todo, em termos de aumento de volume, de peso

ou de dimensões lineares de unidades estruturais, é função do que a planta armazena e do

que a planta produz em termos de material estrutural. O crescimento de uma planta pode ser

estudado através de diferentes tipos de medidas: lineares, superficiais, peso e número de

unidades estruturais (Benincasa, 1986). As medidas lineares interessam para o estudo da

altura da planta, comprimento do caule e diâmetro do caule. As medidas superficiais são

relacionadas, principalmente à determinação ou estimativa da superfície
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fotossinteticamente ativa (a área foliar) e as medidas estruturais são feitas através da

contagem de unidades estruturais, morfológicas ou anatômicas (o número de folhas).

Apartir dos dados de crescimento pode-se inferir a atividade fisiológica ou as causas

de variação de crescimento entre plantas geneticamente diferentes (Benincasa, 1986). Esses

ambientes podem estar sendo influenciados por diversos fatores, como por exemplo: a

altura média das árvores (em florestas), a temperatura e velocidade do vento no local, a

presença ou ausência de obstáculos naturais (características do relevo), a posição das

espécies observadas dentro desse relevo, a concentração de CO2, a umidade relativa, etc.

Nesta pesquisa foi abordado o segundo aspecto referente ao crescimento em ambientes

diferentes, considerando que os indivíduos de pau-rosa são geneticamente iguais e aliás

equiâneos.

3.5.1 A influência do ambiente sobre o crescimento e o desenvolvimento

Uma das características das plantas refere-se ao seu crescimento contínuo durante

toda a vida graças aos meristemas apicais das gemas e rances. O desenvolvimento vegetal

(termo usado para descrever as mudanças na estrutura, nas funções das plantas e em suas

partes durante a gênesis, o crescimento, a maturação e o declino de um indivíduo ou

ontogenia) envolve a multiplicação celular (crescimento por meio da divisão), aumento em

volume (crescimento em extensão nos três planos do espaço) e diferenciação de órgãos e

tecidos. Dessa forma, define-se crescimento como aumento permanente da quantidade de

substâncias e de volume das partes vivas (Larcher,2000). Este, por sua vez, está regulado

por vários fatores.

i

3.5.1.1 Efeito dos fatores externos

Fatores externos, como a duração, a intensidade e a distribuição espectral da

radiação, tenq^eratura, gravidade, forças impostas pelo vento, correntes de água, bem como

a grande variedade de influências químicas, afotam o crescimento e desenvolvimento das

plantas de diferentes formas: indutivamente por meio da iniciação ou encerramento do

processo de desenvolvimento e, dessa forma, influenciando a regulação temporal;
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quantitativamente, afetando a velocidade e a extensão do crescimento; formativamente,

influenciando a morfogênese e o tropismo. A foto-estimulação da biossíntese, o

fototropismo, o aconq)anhamento solar e a fotonastia, são as diferentes formas de como a

radiação solar afeta o desenvolvimento das plantas (Larcher, 2000).

A temperatura tem uma influência indireta sobre o crescimento e sobre o curso do

desenvolvimento, devido a seu efeito quantitativo sobre o suprimento de energia

proveniente do metabolismo basal e sobre a biossíntese e um efeito direto via processos

regulatórios como: termo-indução, termo-periodicidade e termo-morfísmo. O ótimo

crescimento só pode ser alcançado se os diversos processos envolvidos no metabolismo e

no desenvolvimento estiverem em harmonia uns com os outros. A temperatura na qual o

crescimento em extensão se processa mais rapidamente está na faixa de 30-40 °C para as

plantas tropicais e subtropicais (Sweeney e Hopkinson, 1975).

Durante a fase de crescimento, as plantas estão no auge de suas atividades

metabólicas (fotossintese, respiração, absorção de substâncias minerais). Do ponto de vista

da competição por espaço nas comunidades vegetais, o rápido crescimento da parte aérea,

parte subterrânea e partes responsáveis pela reprodução vegetativa será decisivo para o

futuro do indivíduo. É durante a fase vegetativa de crescimento que se manifestam as

características da plasticidade fenotípica e, sobretudo, as adaptações modifícativas em

relação às condições do habitat (Larcher, 2000). Estas manifestações constituem objeto de

estudos de várias áreas do conhecimento cientifico no intento de decifiar e conhecer as leis

da natureza. Por isso, a análise de crescimento de plantas de pau-rosa em clareiras artificiais

de diferentes tamanhos visa conhecer especificamente os padrões de crescimento da espécie

com relação ao ambiente lumínico das clareiras, permitindo aos produtores florestais

utilizar a informação de forma focilitada.

O sombreamento artificial provoca alterações na morfologia das plantas, na

anatomia foliar, na ultra-estrutura dos cloroplastos e nos teores de clorofila. Provavelmente,

a redução da taxa respiratória é o fotor primário de ajustamento ao sombreamento. A taxa

respiratória decresce com a redução do fiuxo radiante, em razão da redução do teor de

assimilados e na atividade de enzimas, como a desidrogenasse do malato, bem como da

diminuição da temperatura foliar. O sombreamento causa ainda diminuição na atividade da

oxidase do glicolato, enzima da fotorrespiração (Melges, 1983)
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Inoue (1977), estudando as e^écies Cedrela odor ata e C. Jissilis, determinou que o

crescimento em altura é relacionado à intensidade luminosa e que a produção de biomassa

também está relacionada, mas de forma menos expressiva. Apesar de existirem vários

estudos relacionados com o crescimento de plantas em diferentes níveis de sombreamento,

para o pau-rosa têm sido realizados sob condições de viveiro. Por isso a intensidade

luminosa que essa espécie precisa sob condições naturais deve ser avaliada tanto para

confirmar o encontrado por Marques et aL (1999) como para ter a visão real desse fato, em

relação com os padrões de crescimento de plântulas da mesma.

Para definir esses padrões, são analisados alguns dos atributos estabelecidos na

metodologia clássica de análise de crescimento, junto com as modernas baseadas em

métodos indiretos para estimar os valores primários de crescimento. Segundo Benincasa

(1986) e Larcher (2000), eles são:

- Razão raiziparte aérea (RS), que expressa o "crescimento alométrico" ou balanço

dinâmico que existe entre a parte aérea e a porção subterrânea da planta, como uma

conseqüência de um sistema regulatório morfogenético que assegura o suprimento de

substâncias minerais e um balanço hídrico fevorável, efetivado pelos sinais hormonais

provenientes das raízes. A alometria do crescimento mantém uma correlação logarítmica-

linear entre a massa do caule e a massa da raiz, se não houver uma mudança drástica nas

condições aéreas e subterrâneas.

- Razão de área foliar (LAR), definida como a razão entre a área foliar e o peso seco

total da planta, podendo ser interpretada como um produto de duas razões simples, a área

foliar específica (área foliar / matéria seca foliar, esta usualmente reflete a espessura foliar e

a proporção relativa dos tecidos assimilatórios, condutivos e mecânicos nas folhas) e razão

de peso foliar (matéria seca foliar / matéria seca total). A LAR caracteriza o tamanho

relativo do aparelho assimilatórío, sendo uma medida usual das diforenças entre plantas,

resultando de fotores genéticos, ambientais, ou de diferentes tratamentos.

- Peso específico da folha (SLW): é a expressão inversa da área foliar específica

(SLA) (área foliar / matéria seca foliar) considerando o peso como uma expressão do

volume foliar, sendo que a SLA é o componente morfológico e anatômico da LAR porque

relaciona a superfície com o peso de matéria seca da própria folha. O SLW indica a

espessura da folha em t^mos de matéria seca da folha/área foliar.
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- Razão de peso da folha (LWR): é um componente da LAR basicamente

fisiológico, já que é a razão entre o peso da matéria seca retida nas folhas e o peso da

matéria seca acumulada na planta. A LWR expressa a fração de matéria seca não exportada

das folhas para o resto da planta.

- Taxa de crescimento relativo (RGR), a mais apropriada medida de crescimento, a

qual é independente da quantidade de matéria em crescimento e que pode ser aplicada sem

o conhecimento do tamanho do aparelho assimilatório. A RGR no tempo expressa a taxa de

incremento em biomassa por unidade de biomassa presente.

- índice de ganho foliar (IGF): identifica a velocidade com que as plantas estão

renovando suas folhas, o que expressa uma necessidade da planta de adaptar-se às variações

do ambiente ou de aumentar seu aparelho assimilador na utilização dos recursos primários.

-  índice de área foliar (L): definido como área foliar ou outra superfície

assimilatória, sobre uma certa superfície do terreno. Descreve o tamanho do aparelho

assimilatório de uma população de plantas e serve como um valor primário para o cálculo

de outras características do crescimento. Este importante parâmetro regula um número de

processos ecofisiológicos, tais como a evapotranspiração e a fotossfritese. Por isso, é

relacionado à produtividade da população (Bolstad e Gower, 1990; Chason et aL, 1991). É

chave variável em muitas populações e modelos a escala-regional (p.e. Running e

Coughlan, 1988; Wang e Jarvis, 1990). Cutini et ai. (1998) encontraram que o L, obtido

tanto de maneira direta quanto indireta, tem sido utilizado principalmente em populações de

coníferas. Além disso, é usado para con^arar diferentes instrumentos ou técnicas para sua

própria estimativa.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Descrição da área

O estudo foi conduzido num período de oito meses durante o ano 2002 na Estação

Experimental de Silvicultura Tropical - EEST do IMPA. A EEST está localizada no km 43

da BR-174, Manaus - Boa Vista, ao Norte de Manaus. Geograficamente está localizada
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entre as coordenadas 2°35'00" S e 60°20'00" O. A área de estudo especificamente, está

localizada entre as coordenadas 2°36'00" S e 60°27'00" O, segundo dados tomados

diretamente com GPS. A EEST possui 21.000ha, cobertos na sua maioria por Floresta

Ombrófila Densa da *terra-jSrme", com dossel em tomo de 18 a 30m de altura e árvores

emergentes que chegam a 35m de altura (Ranzani, 1980), como Dinizia excelsa, Manilkara

huberU e Parida pêndula. São freqüentes e com ampla distribuição: Pithecellobium

racemosum, Terminalia amazônica, Couratari pulchra, Clarisia racemosa, Vochysia

maxima, Diplotropis sp., Cedrelinga catenaeformis, Scleronema micranthum, Brosimum

rubescens, Tabebuia spp., Ocotea spp., Eschweilera spp. e Virola spp. (IBGE, 1991). Os

tipos de solos predominantes na Estação são Latossolos Amarelos e Podzólicos Vermelho-

Amarelo de textura argilosa (Ranzani, 1980).

■ffít

4.2 Clima

Para a região, segundo a classificação de Kõppen, o clima é do tipo Am,
caracterizado como quente e úmido durante o ano inteiro e é um clima de floresta tropical
chuvosa. Apresenta temperatura média anual de 26,7 °C, com máximas e mínimas de 31,4
°C e 23,3 °C respectivamente. A pluviosidade anual média é de

S. 400 n

0.1 200
Õ £.
S  o hflIlíirihniitTirihn

I  i i i i I 1  I I I I

j  f mam j j a s o n d
Meses do ano

lEMBRAPA □ INEMET lEMBRAPA 2002

Figura 1. Médias de precipitação mensal das Séries Ihstóricas EMBRAPA — 1980-2000 e 2002 e INEMET
1961-1990.
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43 Descrição da espécie

Aniba rosaeodora Ducke é uma espécie arbórea que atinge até 30 m de eiltura total e

2 m de DAP, com tronco reto e cilíndrico de casca pardo-avermelhada, caduca, caindo em

placas. Todos os seus órgãos são aromáticos. As folhas são semi-coriáceas, lisas, simples,

alternas, de margem plana ou ligeiramente reçurvada, o ápice bastante acuminado e a base

aguda. As inflorescências são panículas terminais com flores ferrugíneas de 1,0 mm de

cumprimento; seus frutos são drupas capsuladas de tamanhos superiores a 3,0 cm, as

sementes recalcitrantes são grandes com boas reservas cuja germinação e hipógea.

4.4 Coleta de dados

4.4.1 Produção de mudas

600 mudas de pau-rosa frram produzidas a partir de sementes coletadas de plantios

estabelecidos na Reserva Florestal Ducke em 1968. As sementes foram levadas para as

instalações do INPA V-8 onde foram beneficiadas e colocadas para germinar em

sementeiras de areia lavada. Após 40 dias da germinação, as mudas foram repicadas em

sacos plásticos de polipropileno de 2 kg, usando como substrato uma mistura de 50% terra,

25% areia e 25% esterco de galinha. As mudas foram deixadas durante oito meses em área

de crescimento sob sombiite de 50 % de entrada de luz. Após esse período, 300 mudas

foram escolhidas ao acaso e levadas para as áreas e}q}erimentais da EEST para

estabelecimento do experimento (8 a 12 de abril de 2002). Escolheu-se o mês de abril para

realização do plantio, considerando que o lento crescimento inicial das mudas é favorecido

pelo elevado índice pluviométrico, assim a adaptação das plântulas às novas condições

edafo-climáticas seria aumentada.

4.4.2 Esquema do experimento

Seis clareiras '^retangulares" de tamanhos pré-estabelecidos foram abertas na área do

parque fenológico da EEST (Figura 2) entre a última semana de março e a primeira semana
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de abril de 2002. As laterais das clareiras foram direcionadas no sentido N-S, L-0. A
escolha de tamanho foi baseada na classificação feita por Vieira & Higuchi (1990) que
definem dois tamanhos de clareiras para a ocorrência destas no núcleo ZF-2 da EEST, as
pequenas (menores de 400m^) e as grandes (acima de 400m^). Assim sendo, foi incluído
um tamanho intermediário considerando que a maioria das clareiras reportadas oscilam em
tamanhos entre 20 e 200 m^ sendo classificadas pequenas como já foi mencionado. Dessa
maneira, preestabeleceram-se os seguintes tamanhos:

Pequeno (< 200m^) => lOmx lOm = lOOm^
Médio (200-400m^) => 20m x 20m = 400m^

I

Grande (>400m^) => 24m x 24m = 576m^
Toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas abertas foi cortada e

eliminada. Para efeito da determinação da área das clareiras, a tomada das fotografias
hemisféricas e o plantio das mudas foram localizados em um ponto central na clareira pelo
intersecto das diagonais do retângulo.

A área das clareiras foi determinada pelo método de Brokaw (1982) e através de
fotografias hemisféricas. O primeiro, determina a área aproximada da clareira por
somatória das áreas parciais (S) de cada um dos triângulos formados concentricamente a
partir do ponto central na clareira até o ponto de projeção vertical das copas marginais das
árvores (Figura 3), utilizando a fórmula da Lei dos Senos (S = Vi Ac senud), onde b ec são
os con^rimentos dos lados que formam o ângulo A, medidos com fita métrica e bússola
respectivamente.

O ambiente lumínico no interior das clareiras foi caracterizado através de cinco
fotografias hemisféricas tomadas no centro de cada clareira no dia 11-07-02 entre as 15:00
e as 17:00h de um dia nublado. Foi utilizada uma lente olho-de-peixe (fisheye) Nikkor,
acoplada em uma câmara fotográfica Nikon FM2 com filme FUJI preto e branco ASA 400
(Whitmore et ai. 1993). Os negativos das fotografias foram escaneados num Scanner Sprint
Scan na resolução 337 e um tamanho do output de 300 x 300 pixels. Após digitalizadas, as
fotografias foram preparadas no programa Adobe Photoshop 5.5 para o cálculo dos
parâmetros do ambiente lumínico (Tabela 1) mediante o programa HEMIPHOT 1.0
WINPHOT Versão 4.0 (ter Steege, 1994).
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Escala: 1:SOOO

Figura 2. Diagrama de localização das áreas de clareira (C) no parque feoológico da EEST-INPA-

Em cada clareira, na primeira semana de abril do 2002, foram plantadas sistematicamente

36 mudas escolhidas ao acaso (no total 252 mudas) a partir do ponto central, em linhas

paralelas, distanciadas l,Om e formando cruz no sentido norte-sul, leste-oeste. A distância

entre plântulas também foi de l,Om (Figura 4).

Tabela 1. Parâmetros do ambiente iumínioo determinado através das fotografias hemisféricas a serem
relacionados com os parâmetros alométricos.

FATORES DO AMBIENTE LUMINICO
Abertura do dossel (%)

Densidade de fluxo de fótons fotossintéticos (PPFD) e os parâmetros atribuídos a ela:

- Radiação direta (RDr)

- Radiação difiisa (RDf)

- Radiação total (RT)

- Fatffl- Direto de sítio (DSF), o valor atribuído à RDr potoiciabnrate recd^ida.

- Fator Indireto de sítio (ISF), o valor atribuído à RDf potencialmente recebida.

- Fator total de sítio (TSF), o valor atribuído à RT potracialm^te recebida.
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Figura 3. Representação esquemática do procedimento de calculo da área de uma clareira pelo método de
Brokaw^(1982), da projeção vertical das copas das árvores, utilizando a formula da lei do seno (S = 54
bCiSen A), e d^x)ís obter por somatória das áreas parciais a área total da clareira.

Em cada plântula foi marcado com esmalte branco o ponto onde foi medido o diâmetro do

colo em cada uma das coletas. Esta marcação também foi feita nas folhas de cada plântula

na baae do pecíolo, para posteriormente saber o número de folhas novas por período.

De 150 plântulas escolhidas ao acaso, fomm medidas a altura total em centímetros,

o diâmetro do colo em milímetros e o número de folhas, para obter a média inicial do

crescimento das plântulas. Também, a média de acúmulo de matéria seca no início do

experimento foi determinado de 10 plântulas escolhidas ao acaso, para ser relacionado com

o acúmulo de matéria seca final de cinco plântulas de cada uma das unidades

experimentais. Os parâmetros medidos nas mesmas foram:



• Área foliar em decúnetros quadrados, com o medidor de área foliar LI-COR Mod.

LI-3000-Aportátü;

• Peso seco foliar em gramas, medido em balança semi-analítica Sartorio de três

casas decimais;

•  Peso seco da raiz em gramas, idem;

•  Peso seco do caule em gramas, idem;

4,0 m

Ponto de entrada na daieira

Figura 4. Diagrama de localização das plântulas em cada uma das clareiras a paitir do centro destas.

As mudas foram divididas em parte aérea e raiz e, levadas a estufo a 75 ®C

durante 72 horas, obtendo-se o peso da matéria seca em gramas. Estes dados

possibilitaram a obtenção dos parâmetros descritos na Tabela 2:
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Tabela 2. Parâmetros da alometria do crescimento com base no peso seco e fî roulas de cálculo.

PARÂMETRO FORMULA

Razão raiz paite aérea em g.g''

Razão de área foliar em dm^.g''

> Peso específico da folha em g.drn'

> Razão de peso da folha em g.g''

R;S = peso seco da raiz / peso seco da parte aérea

LAR = {(área foliar inicial / peso seco total inicial) +
(área foliar final / peso seco total final)} / 2

SLW = {(peso seco foliar inicial / área foliar inicial) +
(peso seco foliar final / área foliar final)} / 2

LWR = {(peso seco foliar inicial/ peso seco total inicial
da planta) + (peso seco foliar final / peso seco total final
da planta)} / 2

Taxa de crescimento relativo em peso (g. g*'.mês) RGRp = (lnP2 - InPi) / (T2- Ti)

InPi e2S logaritmo neperiano do peso fnidal e ffnal em gtamas Ti e2* tempo inicial e final em meses

Uma semana após de feito o plantio, foram feitas as primeiras medições das

plântulas seguindo a ordem da Figura 5. Dessa maneira, as plântulas ficaram marcadas e

numeradas. As outras medições foram feitas aos 84, 124, 154, 184 e 214 dias, após a

primeira medição. Os dados tomados em cada uma das 36 plântulas por tratamento foram:

• Altura total em centímetros, medida com régua milimetrada desde o nível do solo

ate a gema apical da planta;

• Diâmetro do colo em milímetros, medido com paquúnetro mamifll em um ponto na

base do caule que foi marcado com esmalte branco;

• Número de folhas novas, determinado pela contagem das folhas novas em cada

planta;

• Sobrevivência, pela contagem dos indivíduos vivos em cada clareira e em cada

coleta.

Estes dados foram utilizados para a estimativa dos parâmetros de crescimento da Tabela 3.

Tabela 3. Parâmetros de crescimento relativo e formulas de cálculo.

PARÂMETRO FORMULA

Taxas de crescimento relativo em altura

Taxas de crescimento relativo em diâmetro

índice de ganho foliar

RGR-h = (lnH2 - InH,) / (Ta -Ti)

RGR-d = (InDa - InD,) / (Ta - T,)

IGF = (NFN/NOF)* (100/T)

Onde: NFN: número de folhas novas NOF; númo-o original das folhas InHt «2: logaritmo neperiano da altura inicial e final em
centímetros inPie2:Iogarítino neperiano do peso inicial e final em gramas Tie2:tenq>o inicial e final em meses T; tempo em dias

24



■íp

4.43 Análise dos dados

Os dados foram analisados seguindo o método de análise clássico descrito por
Evans (1972) e Hunt (1982).

O delineamento estatístico foi inteiramente ao acaso, com sete tratamentos

(incluindo o controle) e 36 repetições por tratamento, para um total de 252 mudas. Os
tratamentos foram os seis tamanhos das clareiras (estimados pelo método de Brokaw

(1982)) e as plântulas de Aniba rosaeodora Ducke as repetições. O controle sob dossel
fechado constituiu o sétimo tratamento, ou tamanho 0,0m^. Todos os indivíduos
sobreviventes foram medidos. A comparação de médias foi feita por tamanho de clareira,
sendo acompanhadas com as diferenças do ambiente lumínico.

As médias dos valores de cada parâmetro de con^ortamento e crescimento da
espécie por diferença de tamanho de clareira foram avaliadas por análise de variância
univariada {One-WayAnova). No caso de dados normais e com diferença significativa entre
tratamentos, a comparação entre as médias foi feita pelo teste de Tukey em(^% de
probabilidade.
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Flgiira 5. Diagrama de ordenação das plântulas nas clardras para efeito da coleta de dados. A
numeração só atoide ao ponto na entrada da clareira.
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A relação entre o crescimento das mudas e os fatores do ambiente lumímco foi

avaliada por análise de regressão simples.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Medição de clareiras

5.1.1 Tamanho da clareira

Os tamanhos de clareira preestabelecidos menores que lOOm^, entre 200 e 400m^ e
maiores que 400m^, mostrara-se totalmente irregulares em tamanho e arquitetura tanto

embaixo quanto acima do dossel (Figura 6), por causa da heterogeneidade estrutural da

floresta, a irregularidade da forma e tamanho das copas das árvores e o entrelaçamento

delas, pela inclinação das árvores (o que direciona a sua queda) e pela presença de c^s

que conectam duas ou mais árvores que ocasionaram a queda múltipla de algumas delas, o

que foi chamado por Orians (1982) como efeito dominó.

O tamanho calculado pelo método de Brokaw (1982) e comparado com o tamanhos

das clareiras, estimados através de cinco fotografias hemisféricas tomadas de cada uma

dessas áreas (Figura 7), para saber qual dos método é mais preciso e fecilita o trabalho de

canqx) em diferentes condições, não foi o esperado, pois as estimativas através das

fotografias hemisféricas foram muito altas e não corresponderam com a realidade. Por

outro lado, o método de Brokaw, embora não seja tão eficiente em termos de focilidade de

aplicação e precisão, proporcionou informação mais real.
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A dejBnição Has áreas, por ura critério pessoal, é o feto de que os dois métodos são

imprecisos, isso é, no local, os pontos aproximados de projeção vertical das copas que

contornam a clareira e, na fotografia hemisférica, a localização manual desses pontos.

Diante disso, e aos melhores resultados do método de Brokaw, foi decidido utilizar estes

nas demais análises desta pesquisa. Por outro lado, em vez de três tratamentos (clareiras,

pequena, média e grande), considerou-se seis tratamentos diferentes para melhor definição

do assunto (Tabela 4).
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Figura 7. Comparação dos tamanhos de clareiras estimados através do método de Brdcaw (1982) e de
fotografias hemisféricas. As letras (a, b, c, d, e, Q repres^tam dif^enças estatísticas entre as áreas de clareira
estimadas através das fotografias hemisf^cas. Excetuando o tamanho (0), os outros valores do eixo das (x)
correspondem às áreas das clareiras estimadas pelo primeiro método.

Tabela 4. Área de clareira medidas e estimadas segundo o método de Brcácaw (1982) para três classes de
tamanho iH'eestabelecidos de abertura embaixo do dossel. Os números 1 a 6, foram os aciganados a cada uma
das clareiras para efeito da localização no campo.

CLAREIRA

í
2
3
4
5
6

CLASE

Pequena (^00m2) Média (200m'-400m') Grande (>400mO
88
136

292
372

423
914

5.1.2 Abertura do dossel

Num dossel florestal fechado, existe uma quantidade indeterminada de espaços ou

buracos que permitem a entrada da luz até o piso da floresta, fecilitando a utilização desta
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por parte dos organismos ali presentes. Esses buracos podem ser estimados através da

análise de fotografias hemisféricas como abertura do dossel, para determinar a fiação do

dossel aberto que está influenciando inúmeros processos dentro da floresta, os quais são

alterados com a formação de clareiras.

O pau-rosa, por exemplo, é uma das espécies que aproveita este fonômeno para

poder atingir o estrato superior da floresta como espécie clímax. Portanto, a determinação

da abertura do dossel foi feita através das fotografias hemisféricas para conhecer o grau de

influência no estabelecimento e desenvolvimento inicial dessa espécie nos diferentes

tamanhos de clareiras e, pela análise de variáncia das cinco fotografias mencionadas

anteriormente. A análise mostrou que essa abertura foi significativamente diferente para

todos tamanhos de clareira (F = 13,284; P = 0,00000) (Anexo 1). No entanto, a

comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de significância mostrou similaridade

estatística entre as clareiras médias e grandes, igual que entre as clareiras pequenas e o

controle (Figura 8). Em cada um dos grupos a abertura do dossel variou respectivamente de

19,416% a 22,042% e de 13,552% a 14,644%.
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Figura 8. Aberturas do dossel de clareiras artificiais de diferente tamanho em fioresta primária de terra-firme
naEEST-INFA.

O foto da porcentagem de abertura do dossel nas clareiras pequenas ser

estatisticamente igual aquela sob dossel fechado significa, a priori, que este não é tão

fechado como parece (Figura 6)(i^,coniroie) e que ao contrário, é um dossel muito

heterogêneo e ralo onde a estrutura e arquitetura das copas das árvores esta organizada de

tal maneira que permitem a formação de espaços entre eles e as camadas que as conformam
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por onde a luz e seus componentes pode entrar de maneira mais direta. Por outro lado, que

a quantidade desses espaços chega a ser iguul ou ainda maior que um determinado espaço

aberto pela ação natural ou antrópicEL Esses espaços, registrados nas fotografias

hemisféricas como áreas brancas de tamanho variado, contribuem na somatória da área

aberta do dossel por serem lidas como tal e em conseqüência afetam o grau de

desenvolvimento das plantas do pau-rosa por efeito da quantidade de radiação total que as

plantas podem receber no transcorrer do dia.

Mesquita et ai. (2001) encontraram em "floresta madura velha" aberturas de dossel

de 11,9 ± 4,4% e de 21,3 ± 4% em "floresta secundária velha" da ZF-3 (Distrito

Agropecuário da Suframa) dominada por Vismia. O primeiro valor seria semelhante à

abertura do dossel sob dossel fechado neste experimento (14,462%) e, portanto, com as

clareiras pequenas (14,644% e 13,552%); o segundo valor, semelhante com as

porcentagens de abertura das clareiras grandes e médias (de 13,552 a 14,644%). Diante

disso, pode-se afirmar que o sucesso de desenvolvimento do pau-rosa no dossel de uma

floresta depende muito do tipo de copas da vegetação em volta, assim como da densidade

de entrelaçamento de copas, &vorecendo ou limitando a penetração tanto em qualidade

quanto em quantidade da luz ao piso da floresta em um sub-bosque.

De outro modo, também poder-se-ia afirmar que uma capoeira velha de Vismia

seria um habitat apropriado para o desenvolvimento do pau-rosa em termos de

enriquecimento, já que, segundo o encontrado aqui, essa espécie se desenvolve muito bem

nesse tipo de abertura, inclusive em maiores, onde o micro-clima lhe é apropriado e tem

uma forte influência no desenvolvimento das plantas, mais do que o tamanho de clareira em

si, como concluiu Brown (1993).

Com a análise de regressão desse parâmetro, confirmou-se o que se esperada relação

direta entre o tamanho da clareira e a porcentagem de abertura do dossel (r^ = 0,77; P =

0,010) (Figura 9a).

A esse respeito, Tanaka (1998) encontrou aberturas de dossel entre 14,608% e

18,99% para &ixas de 3 m de largura e cumprimento variável, entre 17,587% e 23,15%

para &ixas de 5m e, entre 19,52% e 22,86% para fòixas de 7nL Esses valores são

comparáveis com os encontrados aqui e corresponderiam aos três tipos de clareiras

trabalhados nesta pesquisa. Porém, isso não significa que o método seja falho e sim o que
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ele defiae como clareira, sendo que o tamanho das aberturas em tais feixas são muito

maiores do que o das clareiras.

No entanto, Tanaka (1998) atribuiu as diferenças significativas encontradas por ele

na porcentagem de abertura do dossel nas faixas mencionadas à irregularidade das copas

das árvores e cita que os valores de 4020 a 5100m^ de abertura de clareira são maiores do

que os encontrados em outros estudos existentes sabre avaliação do micro-chma de

florestas tropicais.

Comparando o método de Brokaw, Popma et al. (1988) mostraram que a área

afetada por uma árvore caída foi normalmente muito maior que aquela estimadas por esse

método.

Em conclusão, os dois métodos têm vantagens e limitações que não são

comparáveis, mas no geral, o de Brokaw está mais de acordo com a definição de clareira e,

como tal, pode ser con:q)arado com outros estudos sob as mesmas condições. Pelas

fotografias hemisféricas, o tamanho da clareira não é preciso, mesmo porque para cada

determinação desse tamanho na mesma fotografia, ele apresenta fortes variações. As

fotografias hemisféricas são então, a ferramenta apropriada para estimativas da abertura do

dossel e o ambiente lumínico de clareiras e/ou florestas de qualquer tipo.

5.2 Ambiente lumínico

Como foi definido na hipótese científica, procurando definir se o ambiente lumímco

de diferentes tamanhos de clareiras afeta ou não o estabelecimento e desenvolvimento do

pau-rosa, testou-se a espécie em clareiras artificiais de diferentes tamanhos, para ter um

intervalo mais amplo de possibilidades que permitissem obter esta respostei, partindo do

fato que ela é uma espécie sucessional tardia (que pode se auto-peipetuar in situ), que como

outras, para atingir o seu estado adulto requer da formação contínua de clareiras (Canhan

1988; Clark e Clark, 1992). Segundo Marques et al (1999), essa espécie (pau-rosa) precisa

de ambientes intermediários, nos quais o autor encontrou melhor desenvolvimento da

mesma. Porém, em termos de clareiras, isto ainda não está definido.

Obteve-se que acima do dossel a radiação direta, difusa e total, foi respectivamente

39,23moLm'^.dia"^ 5,88mol.m'^.dia"^ e 45,11 moLm"^.dia"^ constante para todas as clareiras
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e, embaixo do dossel, a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos (PPFD) expressa

através da radiação direta, difusa e total, com seus fetores direto (DSF), indireto (ISF) e

total de sítio (TSF) (como frações potenciais disponíveis para as plantas), mostrou-se

significativamente diferente em todos os tamanhos de clareira (Anexo 1). Neste

experimento esperava-se encontrar menores valores no dossel fechado. No entanto, a

comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de significância mostrou que o ambiente

lumínico clareiras pequenas até aproximadamente 136m^ não diferiu sigmficativamente

do ambiente lumínico sob o dossel fechado nesta floresta.
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Figura 10. Efeito da área da clareira nos parâmetros do ambiente lumínico em floresta primária de terra-firme
naEEST-INPA.
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De igual maneira, o ambiente lumínico que se gera em clareiras de 292m a 914m ,

também não tem diferenças significativas entre si (Figura 10). Além disso, como caso

anormal, o ambiente lumínico da clareira de 423m^ foi diferente £U5 de todas as demais

clareiras, aliás, com tendência a se comportar como nas clareiras pequenas e controle. Isto

pode ter acontecido porque as fotografias foram tomadas no final da tarde (antes das

17:00h) e/ou, ao fato da maior presença de nuvens nessa clareira, como pode ser observado

na Figura 6e, ou também, devido à arquitetura e orientação do eixo longitudinal da clareira

em relação à trajetória solar.

O único caso em que não aconteceu este fenômeno foi para a radiação difusa. Esta

manteve tendência crescente com o tamanho da clareira e variou entre 1,04 moI.m'^.dia"^ no

controle e 2,14moLm"^.dia"' na clareira de 914m^ (F = 51,116; P = 0,0000). Essas

quantidades de radiação difusa são muito pequenas frente às reportadas por ter Steege

(1994) de 19moLm'^.dia"^ para dias totalmente nublados, explicando porque os valores da

radiação difusa e seu respectivo ISF tiveram melhor grau de relacionamento com o

tamanho da clareira (r^ = 0,73; P = 0,015 e = 0.72; P = 0,017, respectivamente) (Figura

9c,f); ou seja, porque eles i^o são influenciados precisamente pela presença de nuvens.

Os valores de DSF, ISF e TSF, que são as frações de radiação direta, difusa e total

relativos à quantidade de radiação acima do dossel que penetrariam num sítio em particular

Anderson (1964), tiveram, portanto, praticamente o mesmo comportamento que os da

radiação direta, difusa e total, e na sua respectiva ordem (Figura 9b,c,d,e,Çg). Deles, só os

valores da radiação difusa, ISF e R/FR, tiveram uma forte relação positiva com o tamanho

da clareira (p- = 0,73; P = 0,015; = 0,72; P = 0,017; = 0,79; P = 0,008,

respectivamente) (Figura 9d,frh). Esses valores são um tanto diferente aos de Tanaka

(1998). Ele encontrou que os fetores direto e indireto de sítio tiveram relação um tanto forte

com o tamanho da clareira. O mesmo foi encontrado por Brown (1993), Oberbauer et al.

(1993) e Whitmore etal (1993).

Se conçarada a relação dos parâmetros do ambiente lumínico com o tamanho da

clareira e com a abertura do dossel, poder-se-ia dizer que seria melhor avaliar o

desenvolvimento de uma espécie em função da abertura do dossel que do tamanho da

clareira. Isso devido a que esses parâmetros apresentam maior relação linear com a abertura

do dossel do que com o tamanho da clareira (Figura 9ij,k,l,m,n,o).
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Tanaka (1998) obteve quantidades de luz difusa bem mais comparáveis com os

deste experimento: entre 1,148 e 1,811 moLm"^.dia"^ em clareiras de até 5100m^; porém,
eles também mostram diferenças muito grandes do método. Uma vez que a radiação difusa

tem relação direta com o tamanho da clareira, os resultados de Tanaka deveriam ser muito
2 * 1

maiores do que os resultados deste estudo, que atingiram valores até de 2,144mol.m' .dia

para uma clareira de apenas 914m^; ou de 1605,6m^, quando relacionados com os tamanhos

estimados pelas fotografias hemisféricas.

5.3 Estabelecimento e desenvolvimento inicial

5.3.1 Sobrevivência

A sobrevivência de plântulas é um dos parâmetros utilizados tanto em ecologia

quanto em silvicultura de plantas. Na primeira, porque dá informação sobre a plasticidade

das espécies em determinados gradientes micro-chmáticos. Na segunda, além da

plasticidade, ajuda no planejamento de replantio de mudas. Portanto, a determinação desse

parâmetro neste experimento é de caráter ecológico primordialmente.

A sobrevivência das plântulas mostrou que o estabelecimento inicial das mudas do

pau-rosa em todas as unidades experimentais foi favorecido pelas boas condições

climáticas nos três meses seguintes ao estabelecimento (metade de abril - metade de

junho). Nesse período, as chuvas foram regulares e houve uma contínua regulação do

micro-clima. Isso fiivoreceu o melhor aproveitamento dos recursos primários em cada

unidade e evitou o estresse ambiental das plantas resultando numa sobrevivência de 100%

em todos os tratamentos.

Ao final do experimento verificou-se que as plantas do pau-rosa aclimatam-se muito

bem às condições de clareiras artificiais e que o tamanho da clareira não teve efeito

significativo (F= 1,77; P - 0,2680; n-n Tabela 5) na sobrevivência das mesmas. Obteve-

se então que maior expressão deste parâmetro foi no controle (sob dossel fechado) com

97,22%, seguida pela das clareiras de 914m^ e 372m^ com 94,44%. Apesar da

sobrevivência ter decido até 83.33% nas clareiras pequenas, a comparação de médias pelo
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teste de Tukey a 5% de significância, mostrou que essa diferença não é significativa (Figura

11; Anexo 2).

88 136 292 372 423 914
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Figura 11. Efeito da área de clareira na sobrevivência de plântulas de Aniba rosaeodora Ducke em clareiras
artífíciais e sob dossel fechado em floresta primária de terra-firme na EEST- INPA.

Esse resultado sugere que não é propriamente o tamanho da clareira o que faz efeito

na sobrevivência de uma determinada espécie e sim, uma vez mais, o micro-chma,

influenciado pela mesma arquitetura da clareira e, outros fetores relacionados, como a

genética das plantas e a susceptibilidade a herbivoria e outras relações tróficas.

A alta sobrevivência, em geral, foi devido ao foto de que as mudas são provenientes

de uma fase inicial em estado de viveiro sem con^tição por recursos primários, o que

permitiu superar essa fose crítica de sobrevivência como afirma (Vieira, 1996). Por esta

fase é que tem que passar as plântulas quando obtidas diretamente no campo e por

semeadura direta. Essa observação é concordante com Tanaka (1998). Ele encontrou em

foixas de muda (foixas onde foram plantadas mudas) maior sobrevivência do que onde foi

feita semeadura direta.

Os resultados de Tumer (1990), concordam com o encontrado neste experimento,

ou seja, após as primeiras reduções drásticas das chuvas, a sobrevivência decresceu ate

83,33% nas clareiras pequenas, como já foi mencionado.

A maior sobrevivência encontrada na clareira de maior tamanho igual que no

controle sob o dossel fechado, contrasta um pouco com o encontrado em muitos estudos

(por exenqilo, Howe, 1990; Fisher et al. 1991; Osunkoya et ál. 1992) onde ela foi maior em

locais ensolarados (como ambientes de clareira) que em locais sombreados. Tanaka (1998)
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também não encontrou claras diferenças na sobrevivência de mudas de duas, de quatro

espécies florestais, quando plantadas em faixas de diferentes larguras. No entanto, que as

mudeis que mais resistiram foram aquelas da fiiixa de 3,0m de largura, frente àquelas das

larguras de 5,0m e 7,0m, concluindo que o melhor ambiente para o estabelecimento das

espécies são as clareiras piequenas e que a sobrevivência é maior quando as mudas são

introduzidas na floresta do que quando produzidas em campo por semeadura direta. Esse

autor também menciona que a mortalidade diminui com o início de um período de maior

precipitação.

5.3.2 Crescimeiito inicial

Outro aspecto do pau-rosa a ser definido melhor é seu crescimento inicial nos

ambientes de clareiras que se vem mencionando, o qual foi estimado em termos de taxas de

crescimento relativo tanto em altura (RGR-h) quanto em diâmetro (RGR-d), peso seco

(RGR-ps) e ganho de folhas ou IGF, assim como em termos da Razão de área foliar (LAR)

e suas conqwnentes Peso específico foliar (SLW) e Razão de peso foliar (LWR) e,

finalmente, através da alometria do crescimento pela Razão raiz parte aérea.

Apesar do curto período de ten^o para avaliação desses aspectos, encontrou-se que

tanto o crescimento absoluto quanto o relativo em altura, diâmetro e ganho foliar; bem

como a RAF, da qual depende a RGR-ps, foram significativamente diferentes entre os

tamanhos de clareira testados, da mesma maneira como a alometria do crescimento.

Já as conqionentes da LAR, a LWR e o SLW, não tiveram diferenças entre estes

(Anexo 2). Na conqiaração de médias desses parâmetros, pelo teste de Tukey, encontrou-se

que o tamanho da clareira afetou de maneira significativamente diferente o acúmulo

relativo de matéria seca das plantas do pau-rosa na clareira de 914m^ (0,1428g.g'^mês) e o

controle (-0405g.g'^mês). Nos demais tamanhos de clareira, as diferenças do efeito nessa

variável não foram significativas (Figura 12). Apesar disso, o acúmulo relativo de matéria

seca variou de maneira direta com o tamanho da clareira e sua correlação foi alta = 0,64;

P — 0,031) (Figura 9p), assim mesmo, a relação dessa com a abertura do dossel (P" = 0,63;
P = 0,033) (Figura 9u). Com exceção da clareira de 292m^, o acúmulo absoluto de matéria
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seca. também variou de maneira direta com o tamanho da clareira (r^ 0,80, P 0,007)
(Tabela 8, Figura 9t).
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Figura 12. Efeito da área da clareira na taxa de crescimento relativo em peso seco total de Aniba rosaeodora
Ducke em floresta primária de tena-firme na EEST-INPA.

Quanto a RGR-h, ela é significativamente diferente e maior na clareira de 914 m do
que nos outros tamanhos de clareira. Nas clareiras de 292m^ a 423m^ ela não teve diferença
significativa, aliás, tendendo a ser igual à anterior. Nestas por sua vez, a RGR-h foi
diferente do que nas clareiras pequenas, entre as quais ela foi estatisticamente igual

Todas elas em geral foram muito diferentes do que a RGR-h das plantas no sub-
bosque sob dossel fechado (Tabela 5; Figura 13a), demonstrando que, efetivamente, a
formação de clareiras contribui para o maior desenvolvimento inicial das plantas do pau-
rosa, devido ao feto de que as espécies adaptadas à sombra têm menor produção de
biomassa, RGR-ps e taxas fotossintéticas, tendo um alto investimento em folhas com baixa
área foliar específica. Essas características incapacitam as espécies com lentas taxas de
crescimento (como é o pau-rosa) a crescerem em locais com baixa disponibilidade de
recursos tais como o sub-bosque (Bazzaz 1979; Denslow 1980; Augspurger 1984).

Com base no feto de que plantas de sombra transferidas ao sol têm RGR-ps e
fotossíntese máxima similar ou maior do que plantas crescendo continuamente ao sol
(Ackerly, 1993; Newell et ai. 1993; Tumbull et aí. 1993), pode-se afirmar que as mudas de
pau-iosa tiveram maior desenvolvimento depois de ser expostas aos novos ambientes de luz
nas clareiras artificiais, ficando demonstrado ao conqiarar o acúmulo negativo de matéria
seca no controle frente aos demais tratamentos (Figura 12).
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Tabela 5. Efeito do tamanho da clareira nas Taxas de Crescimento Relativo em peso seco, altura e diâmetro e
o índice de Ganho Foliar de plântulas de Aniba rosaeodora Ducke em floresta primária de terra-firme na
EEST-INPA.

Cresdmeiito rdativo
Área d^lareira pesoseco íõtora Diâmetro índice de ganho foUar pj

fog-^mês) (n=5) (cin.cm '.mê8) (mni.mm \mês) (%) —
914 0,143 a 0,117 a 0,070 a 4,603 a 34
423 0,104 ab 0,088 ab 0,070 a 2,723 a 33
372 0,092 ab 0,094 ab 0,065 ab 4,433 a 34
292 0,120 ab 0,088 ab 0,063 ab 3,521a 32
136 0,069 ab 0,073 b 0,065 ab
88 0,040 bc 0,059 b 0,045 b 2,869 a 30
O  -0,040 c -0,006 c 0,020 c — 25—

' Médias segiüdas pela mesma letra nSo diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Caso similar foi testado posteriormente por Huante e Rincón (1998), ao querer
demostrar que as espécies de rápido crescimento mostrariam as maiores respostas a
mudanças em condições de luz e as espécies de lento crescimento as menores. O anterior
foi efetivamente mostrando ao encontrar que as espécies de crescimento lento tiveram
menos resposta as contrastantes condições de luz e as mais baixas RGR-ps; aliás, as que
foram menos plásticas. Tratando-se do pau-rosa, isso explica porque os resultados de
crescimento não foram maiores no relativamente curto período de experimentação, e

também, um pouco, o menor crescimento das plântulas nas clareiras de menor tamanho.
Por outro lado, o feto dos indivíduos destas umdades não terem desenvolvido

melhor em altura, é concordante com o mencionado por Lee (1988) de que a altura da
planta ou longitude total do caule é maior na sombra e que o peso seco da planta é maior
nas plantas de sol, confirma que Amba rosaeodora Ducke é uma espécie de habitat
intermediário, como o encontrado por Marques et a/.(1999) e, mais recentemente, por

Vieira et al. (no prelo) em ambiente de sombreamento parcial como em viveiros. Neste
experimento, esse efeito de menor desenvolvimento em altura que em peso seco, foi

2  ̂
ocorreu em clareiras menores a 200m .

Diante disso, concluiu-se que a classificação de tamanho de clareira proposta para o

desenvolvimento inicial da Aniba rosaeodora Ducke resultou como se esperava; porém a

clareira de 423m^ seria incluída no grupo das clareiras de tamanho médio, devido a que as

respostas das diferentes variáveis analisadas nela, foram compatíveis como esse tamanho.
2  2

Portanto, o tamanho médio de clareira, para esta espécie, variaria entre 292m e 423m .
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Figura 13. Efeito da área da clareira na taxa de orescimento relativo em altura e diâmetro e índice de ganho
foliar áàAniba rosaeodora Ducke em floresta prim

ária de terra-firm
e na EEST-INPA.

Ao âer relacionadas com
 a abertura do dossel, a JlG

R
-ps e em

 altura, apresentaram

igual comportamento, embora um pouco menores que com o tamanho da clareira (Figura
9u,v). Isso, mostra a estreita relação entre a abertura do dossel e o tamanho da clareira e
mais esta ultima, no desenvolvimento de plantas, por estar mais ligada a efeitos de luz,
fazendo-a mais específica nesse efeito. Por outro lado, mostra também a sensibilidade da
variável abertura do dossel à mudanças periódicas por efeito dos diferentes elementos do
clim

a e outros elementos externos (vénto, nebulosidade, precipitação, amimais, etc.).
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A Razão de Área FoHar (LAR) da clareira de 372m^ foi significativamente diferente

da LAR do grupo das clareiras pequenas e controle e, do grupo conformado pelas clareiras
de 292m^, 423m^ e 914m^, onde a LAR apresentou diferenças não significativas (Anexo 2).
Além disso, o primeiro grupo teve tendência a ser igual do que o segundo (Figura 14). Isso
sugere que na clareira de 372m^ as plantas requerem uma grande quantidade de área foliar
para poder produzir um grama de matéria seca, semelhante ao que acontece nas clareiras
pequenas. Portanto, nas demais clareiras é onde o aparelho fotossintético está sendo mais
eficiente, especialmente na clareira de 423m^ onde a média de LAR foi a menor de todas
(Tabela 6).
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Figura 14. Efeito do tamanho da clareira na razão raiz parte aérea e na razão de área foliar da Aniba
rosaeodora Ducke em floresta primária de teiia-fiime na EEST-INPA

Tabela 6. Efeito do tamanho da clareira nos parâmetros da alometria do crescimento das plântulas áQ Aniba
rosaeodora Ducke em floresta mimária de tena-firme na EEST-INPA

Parâmetros alométrícos
Área de clareira (m^)

0  88 136 292 372 423 914

Razão raiz parte aérea (g.g'^)
Razão de área foliar (dm^g'^)
Razão de peso foliar (g.g'^)
Peso especifico foliar (g. dm'^)

0,405 b 0,364 b 0,400 b 0,373 b
0,618 ab 0,660 ab 0,614 ab 0,584 b
0,467 a 0,462 a 0,456 a" 0,462 a
0,796 a 0,743 a 0,782 a 0,834 a

0,496 ab
0,772 a
0,460 a
0,679 a

0,702 a
0,550 b
0,430 a
0,819 a

0,383 b
0,563 b
0,443 a
0,825 a

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatísticamente entre si ao nível de S% de prbbatnliidade pelo teste de Tukey.

A análise de regressão linear da LAR mostrou que ela não tem nenhum tipo de

dependência linear com as variáveis do ambiente lumínico (Tabela 7). Diante disso, pode-
se afirmar que os fetores externos como o ambiente lumínico não tem nenhuma influência
direta sobre essa variável de crescimento e que outras variáveis como idade da folha e

posição (feitores ontogenéticos) interagindo com esses fatores ambientais como
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sombreamento, altos níveis de nitrogênio e suprimento de água, seriam os responsáveis
pelas mudanças desta variável.

Tabela 7. Anáüse de regressão para os parâmetros de crescimento de Aniba rosaeodora Ducke em fonção dos
parâmetros do ambiente iumínico de clareiras artificims e de dossel fechado em floresta pnmána de terra-
firme na EEST-INPA. O modelo matemático testado foi = ax + b. —

Ax b C-
Parílmctros alomítricos em faaçio da Área de clareira

R;S

LAR

SLW

LWR

R;S

LAR

SLW

LWR

R:S

LAR

SLW

LWR

RGR-os

RGR-h

RGR-d

IGF

R:S

LAR

SLW

RPF

R:S

LAR

SLW

LWR

RGR-ps
RGR-h

RGR-d

IGF

R:S

LAR

SLW

LWR

RGR-ps
RGR-h

RGR-d

IGF

R:S

LAR

SLW

LWR

R:S

LAR

SLW

LWR

RGR-ps
RGR-h

RGR-d

IGF

0,000 0,427 0.02
.0,000 0,645 0,08
0,000 0,767 0,07
4),000 0,463 0,42
Parâmetros alométricos em função da Abertura do dossel
.0,000 0,460 0,00
0,002 0,593 0,04
.0,001 0,791 0,01
0,792 -5,641 0,47

Parâmetros alométricos e de crescimento em função da Radiação direta
.0,000 0,460 0,00
0,002 0,593 0,041
.0,001 0,791 0,006
.0,000 0,457 0,010
0,005 -0,006 0,470
0,003 0,027 0,430
0,001 0,083 0,320
0305 3,605 0,410
Parâmetros alométricos cm função da Radiação difosa

0,114 0358 0,17
.0,030 0,673 0,031
0,024 0,743 0,040
-0,019 0,486 0,420

Parâmetros alométricos e de crescimento em função da Radiação total
-0,001 0,455 0,001
0,002 0,594 0,034
-0,000 0,709 0,004
-0,000 0,458 0,017
0,005 -0,013 0,498
0,003 0,023 0,457
0,001 0,036 0339
0399 3302 0,427

Parâmetros alométricos e de crescimento em função do Fator direto de sítio
-0,036 0,460 0,000
0,074 0394 0,040
-0,021 0,791 0.000
-0,006 0,457 0,010
0305 -0,006 0,480
0,124 0,027 0,430
0,045 0,037 . 0320
11,977 3394 0,410

Parâmetros alométricos e de crescimento em função do Fator indireto de sítio
0313 0352 0,060
-0,006 0,625 • 0,000
0,036 0,772 0,000
-0,066 0,474 0310

Parâmetros alométricos e de crescimento em fnnção do Fator total de sítio
-0,023 0,455 0,000
0,073 0,595 0,030
-0,018 0,790 0,000
-0,009 0,458 0,020
0331 -0,013 0300
0,140 0,022 0,460
0,051 0,036 0343
13,495 3303 0,430

0,742
0334
0389
0,116

0,466
0,663
0,866
0,087

0,899
0,663
0,866
0,833
0,088
0,108
0,190
0,123

0353
0,704
0,678
0,114

0,940
0,691
0,889
0,783
0,096
0,096
0,170
0,112

0,896
0,664
0,868
0,835
0,087
0,107
0,188
0,123

0,606
0,988
0,898
0300

Onde: ̂  é a variável
P a probabilidade.

0,940
0,697
0,895
0,779
0,074
0,093
0,167
0,110

depgnderrf^, ̂  a variável independente, o coeficiente de determinação, a o ínterserto emj>, b coeficiente angular e
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Como aconteceu neste experimento e como já foi mencionado, Segundo Benincasa
(1986), efeito de menor LAR a medida que aumenta a intensidade de luz é
considerado como resultante da capacidade da planta em se adaptar a diferentes
condições de luminosidade, dentro de certos limites^'. A maior LAR na clareira de 372m ,
de acordo Rice e Bazzaz (1989), é resultado de um baixo investimento em carbono por
unidade de área foHar. Devido a isso, as folhas da sombra tem um maior benefício (em
termos de retomo de carbono investido) do que as folhas de sol (Sims e Pearvy, 1991), e
dessa maneira, maior capacidade para c^tura de luz, o que permite rápidos crescimentos.

Apesar do peso específico foliar não ter sido significativamente diferente nos
tamanhos de clareira (Tabela 6) nem ter tido relação direta com o tamanho da clareira (r^ =
0,07 P ~ 0,589) (Tabela 7), na clareira de 372m^ é onde a maior quantidade de área fisliar
está sendo construída com quantidades menores de biomassa foliar, ou seja, onde se estão
construindo folhas menos densas (Benincasa, 1986). Isso mostra o grau de plasticidade e
adaptação das plantas ao meio, já que é característico de plantas de sombra apresentar
folhas delgadas, as quais são posteriormente trocadas por folhas mais grossas capazes de
resistir às maiores taxas de radiação a que foram ejqiostas nas clareiras.

Essa é a característico de plantas com altas taxas de crescimento relativo em altas
intensidades de iluminação, como o encontrado por Huante e Rincón (1998) avaliando a
resposta plástica a contrastantes condições de luz de dez espécies madeiráveis de floresta
tropical decídua. Esses autores também encontraram que as plantas de alta a alta e de baixa
a alta condição de luz tendem a apresentar folhas mais grossas do que plantas de baixa a
baixa e de alta a baixa condição de luz (exceto nas espécies com a menor taxa de
crescimento relativo).

NesSe sentido, as plantas da clareira de 88m.^. mostraram igual conqiortamento
morfológico do que a morfologia de sombra sob dossel fechado de Cariniana micrantha
Ducke; ou seja, baixa R:S, alta LAR e baixo SLW (Vieira, 1996). Essas mudanças
encontradas por Vieira (1996) poderiam ter acontecido como resposta aos diferentes níveis
de radiação PAR e vermelhoivermelho-extremo encontradas sob dossel fechado e clareiras
de diferentes tamanhos (Brown, 1993).

Novamente, sob dossel fechado, o crescimento relativo em diâmetro nas clareiras

grandes foi estatisticamente igual entre elas, mas diferente da RGR-d das clareiras médias e
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de 136m^, entre as quais esta foi estatisticamente igual; por sua vez, diferente da clareira de
88m^ e do controle (Tabela 5; Figura 13b). Em geral, tendeu a ser igual em todos os

tamanhos de clareira a partir de 136m^. A RGR-d também mostrou relação muito banca

com o tamanho da clareira (r^ = 0,46; P - 0,097) (Figura 9r) devido a que o investimento

da planta nas primeiras feses de crescimento, é forte na elongação apical e para a formação
de folhas e galhos que lhe permitam abranger a maior porção de área folia para captura de
maiores quantidades de luz.

Com exceção do controle, em todos os tamanhos de clareira o IGF foi
estatisticamente igual, mostrando que o tamanho da clareira não teve efeito significativo

nessa variável (Figura 13c). (Juando relacionado o IGF com o tamanho da clareira, houve

uma positiva dependência com esta, embora não muito forte (r^ = 0,53; P = 0,065) (Figura
9s), igual que quando relacionada com a abertura do dossel {P" = 0,48; P — 0,082) (Figura
9w), ynas que mostra como alguns fatores micro-climáticos como a tençeratura e umidade,
podem afetar diretamente a renovação foliar, independente do tamanho da clareira e a
abertura do dossel A aclimatação de plantas transferidas a outras condições de luz depende
principalmente da sua habilidade para produzir novas folhas. Portanto, o potencial de
aclimatação a esse novo ambiente depende da habilidade da planta para modificar as folhas
desenvolvidas sob prévios ambientes e da taxa de produção de novas folhas com

características fevoráveis para a exploração de novas condições de luz (Huante e Rincón,

1998).

Apesar das diferenças insignificantes de IGF entre os tamanhos de clareira, ficou

evidente que este foi maior na clareira de 914m^ e de 372m^ (Tabela 5). Nestas, houve uma

característica particular das árvores que formam a bordas das clareiras, onde elas tinham

maiores tamanhos que nas demais clareiras. Por isso^ acredita-se que a influência da

radiação difusa foi maior do que a da radiação direta coi^ efetivamente mostram as
respectivas análises de regressão {P = 0,62; P = 0,036 qP- 0,55; P = 0,056) (Figura 9b*x)

e também, a relação direta da radiação difusa no tamanho de clareira (r2 = 0,73; P = 0,056)

(Figura 9c). Em outras palavras, para con^etir por luz. Além disso, porque Aniba
rosaeodora Ducke é uma espécie do estrato superior cujo código genético deve estar

programado para aproveitar mais eficientemente intensidades médias de luz, como as
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proporcionadas por essas árvores em aquelas clareiras, em outras palavras, para competir
por luz.

O feto do IGF ser maior na clareira grande ratifica o maior e rápido

desenvolvimento das plântulas nessa clareira, devido a que as folhas recem formadas, têm

um intenso metabolismo, ou seja, alta c€q)acidade fotossintética e grande atividade do

metabolismo do nitrogênio (Larcher, 2000).

Esse resultado também mostra que as plântulas estão-se aclimatando rapidamente e,

portanto, comportando-se como espécies de sol, segundo o que afirma Chabot e Hicks
(1982) para quem a taxa de produção de folhas é maior em espécies de sol. Embora o pau-
rosa não seja uma espécie de sol, as novas condições a que foram expostos os indivíduos
permitem fazer essa con^aração. Apesar disso, o curto período de avaliação não permitiu
mostrar efeitos realmente mais marcantes do IGF e do desenvolvimento geral do pau-rosa

nos diferentes tamanhos de clareira.

Com o passar do tempo, o IGF mostrou melhor relação direta com o índice de
precipitação (Figura 13f). Embora este não tivesse sido medido, se for comparado o IGF
com o de precipitação na Figura 1, pode-se perceber essa relação. Igual aconteceu com a

RGR-h, mas não com a RGR-d (Figura 13d,e). Isso sugere que tanto a unudade do solo
quanto a temperatura e a umidade relativa, são fatores que incidem diretamente no
comportamento dessa espécie e que devem ser considerados em estudos posteriores. Por

outra parte, a taxa de crescimento relativo em peso seco, altura e diâmetro e índice de
ganho foliar estiveram mais estreitamente relacionados linearmente com a radiaçao difusa
e, conseqüentemente, com o fetor indireto de sítio, do que com as demais variáveis; menos

estreita ainda com a RGR-d e o IGF (Figura 9y,z,a*,b* Ji*-k*).

O anterior mostra que o pau-rosa por ser uma e^écie de sombra parcial, se adapta

melhor às baixas intensidades de luz do que.às altas, as quais, pelo contráno, estariam
V  ̂ 2

causando estresse nas plantas, como muito provavelmente aconteceu na clareira de 372m ,

onde, ao parece, a incidência solar era mais forte durante algumas horas do dia, chegando-

se a encontrar folhas com sinais de queimação.

A alometria do crescimento, como princípio morfo-genético, proporciona

informação acerca do balanço dinâmico que deve existir entre a parte aérea e a parte

subterrânea da planta. Desse balanço dinâmico, depende que as plantas em crescimento

44



tenham um suprimento de substâncias minerais em um balanço hídrico favorável. Por essa
razão, determinou-se algum desses indicadores como: a razão raiz parte aérea, que segundo
a análise de variância, é diferente em todos os tamanhos de clareira (Anexo 2), pelo teste de

•  2

Tukey a 5% de significância, essa diferença é significativa só entre a clareira de 423m e a
de 372m^ (Tabela 6; Figura 15). Isso mostra que o habitat da clareira de 423m^ favorece um
crescimento mais equilibrado entre a parte subterrânea e a parte aérea das plantas. Porém, o

habitat que favoreceu o maior acúmulo de matéria seca, tanto na raiz quanto no caule, foi o
da clareira de 914m^ (Tabela 8), onde houve maior quantidade de radiação total, favorecida
pela maior quantidade de radiação difusa que se registrou nesta clareira. Este resultado
pode ser comparado com o encontrado por Huante e Rincón (1998) para as dez espécies
que atingiram maior produção de biomassa sob altas condições de radiação.
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Figura 15. Efeito da área da clareira na razão raiz parte aérea de Aniba rosaeodora Ducke em floresta
primária de terra-firme na EEST-INPA.

Tabela 8. Alomeiria do (rescimento de plântulas de Aniba rosaeodora Ducke em diforaites tamanhos de

Área de clareira Média do peso seco

(m') Raiz(g) Caule (g) Razão raiz parte aérea (g.s~')

0 0,937 0,921 ,  0,405 b

88 1,483 1,916 0,364 b

136 2,063 2,375 0,400 b

292 2,797 3,149 0,373 b

372 2,815 2,846 0,496 ab

423 3,614 3,069 0,702 a

914 3,289 4,721 0,383 b

Médias seguidas pela mesma Itíra nao diferem estatisticamente entre se ao nível de probabilidade de 5% pelo teste de Tukey
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o Peso especílSco foliar (SLW) e a Razão de peso foliar (LWR), não apresentaram

diferenças estatísticas nos tamanhos de clareira testados (F = 0,268 ns e F = 0,257 ns,
respectivamente) (Anexo 2), indicando que, o tamanho da clareira não teve efeito
significativo na espessura das folhas do pau-rosa nem, na quantidade de matéria seca retida
nas mesmas pela quantidade de matéria seca acumulada na planta toda.

Para o primeiro caso, na clareira de 372m^ é onde maior quantidade de área foliar

está sendo construída com menores quantidades de biomassa foliar (Vieira, 1996); ou de

outra maneira, onde se estão construindo folhas menos densas (Benincasa, 1986). Isso

mostra o grau de plasticidade e adaptação das plantas às novas condições expostas,

precisamente pela mudança na consistência das folhas para suportar as maiores

intensidades de radiação.

Para o segundo caso, como era de esperar-se, no controle (onde há menor

intensidade de radiação) a LWR foi maior (0,467g.g"^) (Tabela 6) mostrando que é ali onde

menor quantidade de matéria seca está sendo exportada ao resto da planta. Isso é
concordante com Huante e Rincón (1998) que encontraram os menores valores de LWR e

SLA sob altas condições de luz; neste experimento, correspondente as clareiras de maior
tamanho, particularmente as clareiras de 423m^ seguida pela de 914m^. Por outro lado,
onde ocorreram as mais altas taxas de crescimento relativo, indicando que nessas clareiras,

os indivíduos foram mais sensíveis às diferenças em disponibilidade de luz, devido
principalmente às mudanças nas taxa de assimilação liquida e área foliar específica.

Com base no SLW e na RGR-ps, concluiu-se que as plantas do pau-rosa

qiresentaram adaptações modificativas durante esse curto período do estudo, já que de
acordo com Larcher (2000), algumas plantas das que cresceram sob maior radiação
(clareiras médias e grandes) desenvolveram um vigoroso sistema de ramos e suas folias
foram mais densas (folhas com várias camadas de células no mesofílo) formando uma

densa venação. Nestas, clareiras foi maior a quantidade de matéria seca, a qual, "como
conseqüência dessas modificações estruturais e de um metabolismo mais ativo, as plantas
adaptadas a radiações intensas apresentam uma maior produção e um maior conteúdo
energético da matéria seccF (Larcher, 2000).

A Razão vermelho:vermelho-extremo (R/FR), outro dos parâmetros proporcionados

pelas fotografias hemisféricas, sqiresentou diferença significativa basicamente entre a
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clareira de 914m^ e as clareiras pequenas e controle, já que nos demais tamanhos, ela teve
tendência a ser igual a da primeira. A R/FR teve comportamento igual ao que se apresentou

a radiação direta e total e seus respectivos DSF e TSF, no controle e clareiras de 88m e
136m^, respectivamente, ou seja, de maneira inversa com o tamanho de clareira; somente
nestes casos.

Segundo o mencionado por van Hinsberg e van Tienderen (1997), felar de luz de sol
é felar de alta razão de R/FR e, de luz refletida pela vegetação, é felar de baixa razao de
R/FR. Diante disso, pode-se afirmar que, neste experimento, as plantas da clareira de
914m^ foram influenciadas por uma baixa razão de R/FR, sendo que foi nesta onde se
obtiveram £is melhores respostas em crescimento relativo, favorecidas precisamente pela
maior quantidade de radiação difusa. De igual maneira, este resultado é concordante com o
encontrado por vários autores de que as respostas típicas a baixa razao de luz R/FR são
incrementos na longitude do caule e redução de galhos (Dale e Causton, 1992; Dudley e
Schmitt, 1995,1996; van Tienderen e van Hinsberg 1996).

De maneira geral, o desenvolvimento inicial de plântulas de A. rosaeodora Ducke
foi maior nas clareiras de tamanho de grande e médio, embora que a clareira de 423m
tenha-se comportaddo como uma de tamanho médio. Diante disso, fez-se um balanço entre

essas quatro clareiras para decidir qual delas ocuparia o segundo e terceiro lugar em termos

de melhor desenvolvimento e também, na importância das variáveis desde o ponto de vista
econômico, visando, a produção industrial para que é utilizada a espécie.

O primeiro lugar em desempenho, sem dúvida foi a maior clareira, a de 914m , pelo
fato de que as variáveis de RGR-ps, RGR -h, RGR-d, IGF e AT (ou crescimento absoluto),
foram as de maior valor na mesma. As variáveis DC (diâmetro do coleto), NFN (número de
folhas novas) LAR, PEF e LWR ocuparam um segundo lugar em desempenho nessa

clareira é a R:S ocupou o terceiro lugar. ^

Considerando então só as cinco primeiras variáveis, em especial o IGF, o qual, é

muito importante para o processo produtivo dessa espécie decidiou-se que a clareira de
372m^ foi a segimda melhor clareira para o desempenho tanto ecológico quanto econômico
da espécie; e em terceiro lugar a de 423m^.
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CONTINUAÇÃO Figura 9. Análise de regressão linear para as variáveis do crescimento de Aniba rosaeodora
Ducke frente as variáveis do ambiente lumínico dos diferentes tamanhos de clareira em floresta primária de
terra-firme na EEST-INPA.

6. CONCLUSÕES

O  de clareira cujo ambiente lumínico favorece melhor desenvolvimento

inicial de plântulas de Pau-rosa {Aniha rosaeodora Ducke) é de 914m^, ou maior. Nesses, o
crescimento absoluto e relativo e o índice de ganho foliar atingem os maiores valores.

Para efeito da estimativa do tamanho de clareiras com base na defímção de Almeida

(1989), o método de Brokaw (1982) é que proporciona áreas mais reais que aquelas
estimadas através de fotografias hemisféricas. De outra maneira, as fotografias hemisféricas
são a ferramenta fundamental para estimativa de abertura do dossel.

ff A abertura do dossel, por ser um aberto em si, de qualquer tamanho, numa floresta
contínua ou, não, é um referencial mais estreitamente ligado ao crescimento de plantas por

basear-se em princípios fotométricos.

Para este caso, clareiras grandes correspondem a áreas maiores a 900m ; clareiras
2

médias a áreas entre 290m^ e 423m^ e clareiras pequenas a áreas menores que 200m .

A sobrevivência das plântulas de pau-rosa pode ser mais garantida para qualquer

tipo de trabalho de pesquisa ou silvicultural se elas têm uma fese inicial de viveiro, onde
não tenham con^etição por recursos primários.
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A radiação difiisa e seu respectivo fator indireto de sítio é a única variável do
ambiente lumínico que tem uma forte relação linear com as variáveis do crescimento
relativo áàAniba rosaeodora Ducke.

0
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ANEXO 1. Análise de variância de parâmetros do ambiente lumínico em clareiras
fechado em floresta primária de terra-firme na EEST do INPA.

artificiais e sob dossel

Causa GL SQ QM SIGNF.

Abertura do dossel Tratamento 6 337,196 56,199 13,284 0,0000

Residuo 28 118,458 4,231

Radiação direta Tratamento 6 1951,330 325,222 134,326 0,0000

Residuo 28 67,792 2,421

Radiação difiisa Tratamento 6 5,908 0,985 51,116 0,0000

Resíduo 28 0,539 0,020

Radiação total Tratamento 6 2125,968 354,328 129,983 0,0000

Resíduo 28 76,327 2,726

Fator direto de sitio Tratamento 6 1,268 0,211 139,435 0,0000

Residuo 28 0,042 0,015

Fator indireto de sítio Tratamento 6 0,256 0,043 8,211 0,0000

Residuo 28 0,145 0,005

Fator total de sitio Tratamento 6 1,051 0,175 133,708 0,0000

Residuo 28 0,037 0,001

Tamanho de clareira Tratamento 6 10164340,000 1694056,000 188,918 0,0000

Residuo 28 251080,000 8967,143
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ANEXO 2. Analise de variância dos parâmetros de crescimento do pau-rosa {Aniba rosaeodora Ducke) em
clareiras artificiais e sob dossel fechado em floresta primária de terra-firme na EEST do INPA.

Variável Causa GL SQ QM SIGNF.

Sobrevivência Tratamento 6 0,659 0,110 1,277 0,2680

Resíduo 245 21,056 0,086

Taxa de crescimento relativo em altura Tratamento 6 0,295 0,049 17,969 0,0000

Resíduo 221 0,605 0,003

Taxa de crescimento relativo em diâmetro Tratamento 6 0,069 0,012 13,681 0,0000

Resíduo 221 0,187 0,001

índice de ganho foliar Tratamento 6 463,8% 77,316 8,812 0,0000

Resíduo 221 1939,060 8,774

Altura total Tratamento 6 12394,080 2065,680 16,748 0,0000

Resíduo 221 27258,670 123,342

Diâmetro do coleto Tratamento 6 150,668 26,445 24,426 0,0000

Resíduo 221 239,266 1,083

Número de folhas novas Tratamento 6 209,584 34,931 8,731 0,0000

Resíduo 221 884,136 4,001

Taxa de crescimento relativo ̂  peso seco Tratamento 6 0,112 0,019 8,268 0,000

Resíduo 28 0,063 0,002

Razão raiz parte aérea Tratamento 6 0,440 0,733 3,422 0,012

Resíduo 28 0,600 0,214

Razão de área foliar Tratamento 6 0,170 0,028 3,868 0,006

Resíduo 28 0,205 0,007

Peso específico foliar Tratamento 6 0,092 0,015 0,268 ****

Resíduo 28 1,601 0,006

Razão de peso foliar Tratamento 6 0,005 0,001 0,257 ****

é Resíduo 28 0,095 0,003
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