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RESUMO 
  
O estudo da relação alométrica entre altura e diâmetro de árvores auxilia a 
compreender as estratégias de crescimento de plantas expostas a diferentes 
fatores ambientais e interações ecológicas, fato que permite fazer inferências 
sobre a estrutura e arquitetura florestal. Visto isso, o objetivo deste trabalho foi 
compreender como ocorre a alocação de biomassa para o crescimento em altura 
de uma comunidade de árvores tropicais em Floresta Ombrófila Densa, ao longo 
de um gradiente edáfico-sucessional. Para isto, avaliamos as relações alométricas 
entre altura e diâmetro do caule. Dados da altura total e diâmetro à altura do peito 
(DAP) ≥ 5,0 cm foram coletados para 2645 indivíduos (DAP ≥ 5,0 cm) em 40 
parcelas de Cambissolo e Gleissolo, ao longo de um gradiente sucessional de 2 a 
50 anos. Para cada parcela foram determinados a média e desvio padrão da 
abundância de indivíduos e riqueza de espécies. Análises alométricas foram feitas 
utilizados o pacote ‘SMATR’ no ambiente estatístico R. Os resultados mostram 
que a relação alométrica variou ao longo da sucessão e entre os tipos de solo. Em 
ambos os solos, áreas em processo sucessional mais avançado apresentaram 
maiores alocações de biomassa para o crescimento em altura, quando 
comparadas a comunidade em áreas em estágios sucessionais iniciais, sendo que 
a comunidade em áreas de 15-25 anos apresentou os maiores investimentos em 
altura. Possivelmente esse padrão é observado devido a características das 
espécies dominantes e suas interações de competição principalmente por luz. As 
comunidades em 7-12 e 30-50 anos mostraram também diferenças na alocação 
de recursos para o crescimento em altura em relação aos tipos de solo, indicando 
que possíveis variações nas características físico-químicas dos solos podem ser 
suficientes para influenciar as estratégias de crescimento das árvores.   

Palavras-chave: Altura; Crescimento; Competição; Diâmetro; Solo; Sucessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The study of the allometric relationship between height and diameter of trees helps 
to understand the growth strategies of plants exposed to different environmental 
factors and ecological interactions, a fact that allows to make inferences about the 
forest structure and architecture. Considering this, the objective of this work was to 
understand how biomass allocation occurs to the height growth of a community of 
tropical trees in Dense Ombrophilous Forest, along an edaphic-successional 
gradient. For this, we evaluated the allometric relationships between height and 
stem diameter. Data of total height and diameter at breast height (DBH) ≥ 5.0 cm 
were collected for 2645 individuals (DBH ≥ 5.0 cm) in 40 plots of Cambisol and 
Gleissolo, along a successional gradient of 2 to 50 years. For each plot the mean 
and standard deviation of the abundance of individuals and species richness were 
determined. Allometric analyzes were performed using the 'SMATR' package in the 
statistical environment R. The results show that the allometric relationship varied 
throughout the succession and between the soil types. In both soils, areas in a 
more advanced successional process presented higher biomass allocations for 
height growth when compared to the community in areas in initial successional 
stages, and the community in areas of 15-25 years presented the highest 
investments in height. Possibly this pattern is observed due to the characteristics of 
the dominant species and their interactions of competition mainly by light. The 
communities in 7-12 and 30-50 years also showed differences in the allocation of 
resources for height growth in relation to soil types, indicating that possible 
variations in soil physicochemical characteristics may be sufficient to influence tree 
growth strategies. 
 
Key-words:  Diameter; Competition; Growth; Height; Soil; Succession. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alometria é o estudo do crescimento de uma parte de um organismo em 

relação ao organismo como um todo (NIKLAS, 1994). Em plantas, a alometria 

estuda a relação entre tamanho e a forma dos indivíduos, fatores de crucial 

importância na estrutura das florestas (KING, 1996). Os indivíduos arbóreos 

necessitam investir biomassa em todas as partes de seus corpos, entretanto, 

diferenças relativas de investimento entre as partes podem refletir respostas a 

condições ambientais (BONGERS & STERCK, 1998). O contraste das relações 

alométricas entre organismos submetidos a diferentes interações ecológicas nos 

permite inferir sobre as diferentes estratégias de alocação de biomassa 

apresentadas por plantas sob essas diferentes condições (BEGON et al., 1986; 

NIKLAS, 2004).  

A forma assumida pelas árvores reflete a habilidade em buscar a luz, 

suportar seu próprio peso e pressões por forças externas (TURNER, 2001). A 

altura e o diâmetro do tronco, componentes fundamentais do tamanho de árvores, 

possibilitam a inferência de processos relacionados ao desempenho dos 

indivíduos (WEINER & THOMAS, 1992; HULSHOF et al., 2015). A altura é 

extremamente importante para determinar o sucesso entre plantas competidoras 

(WEINER & THOMAS, 1992), visto que, árvores mais altas conseguem expor o 

dossel a regiões mais iluminadas acima dos competidores (O’BRIEN, 1995; LIDA 

et al., 2011). A alocação de biomassa para incrementar o diâmetro do caule 

também é essencial, porque com o incremento do diâmetro aumenta o apoio 

mecânico também (MCMAGON, 1973; NIKLAS, 1994), o qual é essencial para 

suportar o peso do próprio caule, galhos e demais órgãos (folhas, frutos, entre 

outros). A plasticidade do crescimento das plantas em resposta à competição 

sugere que variações nas relações alométricas são, em grande parte, 

influenciadas por interações entre os indivíduos (WEINER & THOMAS, 1992). 

Padrões de alocação de recursos dos indivíduos podem ser influenciados 

por vários fatores ambientais, tais como altitude, clima (COOMES & ALLEN, 2007; 

HULSHOF et al., 2015; FRANCESCHINI et al., 2016) e solo (AUSTIN et al., 1972). 
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O solo é um componente que pode afetar o crescimento e distribuição de plantas 

(HINCKLEY et al., 1991). Variações em propriedades do solo, tal como a 

quantidade de água disponível, podem causar diferenciação na variação da 

relação alométrica (BRÉDA et al., 2006). Em florestas úmidas, variações no 

crescimento parecem ser anualmente cíclicas e estão fortemente relacionadas a 

padrões de precipitação que alteram a condição hídrica do solo (BOTOSSO et al., 

2000). Entretanto, o excesso pode causar crescimento prejudicial, visto que a 

saturação dos poros afeta a difusão de gases entre o sistema radicular e o 

ambiente (MOORE, 1922), induzindo a respostas fisiológicas de estresse 

(SCHARNWEBER et al., 2013).   

Estudos feitos em regiões tropicais realizados em florestas secundárias 

devem considerar a idade sucessional também, visto que o processo de sucessão 

é caracterizado pela mudança direcional de longo prazo da composição da 

comunidade (CHAZDON, 2008). Comunidades em diferentes estágios 

sucessionais apresentam mudanças sequenciais na abundância relativa das 

espécies dominantes (HUSTON & SMITH, 1987), enriquecimento gradual de 

espécies e aumento da complexidade estrutural e funcional (CHAZDON, 2012; 

MARCILIO-SILVA et al., 2016), fatos que podem refletir estratégias distintas de 

crescimento ao longo do tempo de acordo com a biologia das espécies 

dominantes frente a condições ambientais ou interações ecológicas.   

Muitos estudos alométricos para espécies arbóreas de florestas tropicais 

têm sido desenvolvidos (KOHYAMA,1987; O’ BRIEN et al., 1995; KING, 1996; 

CHAMBERS et al., 2001; CHAVE et al., 2005; SEGURA & KANNINEN, 2005; 

COLE & EWEL, 2006; GELDER et al., 2006; AVALO & SYLVESTER, 2010; LIDA 

et al. 2011; FELDPAUSCH et al., 2011; SAATCHI et al., 2011; RUTISHAUSER et 

al., 2013; HUNTER et al., 2013; BLANCHARD et al., 2016; OTÁROLA et al. 2016). 

No entanto, a nosso conhecimento, existe uma lacuna na literatura ecológica 

sobre como a relação altura-diâmetro varia entre espécies em comunidades 

distribuídas ao longo de um gradiente edáfico-sucessional. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar como ocorre a variação na 

alocação de biomassa para o crescimento em altura de árvores de uma 
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comunidade tropical ao longo de um gradiente sucessional e diferentes tipos de 

solo. Para isto, foi avaliada a relação alométrica entre altura e diâmetro do caule, 

considerando áreas sucessionais variando entre 2 e 50 anos e crescendo sobre 

dois tipos de solo: Gleissolo, caracterizado por ser mais restritivo ao crescimento 

das plantas devido à maior influência do lençol freático, e Cambissolo, mais 

drenado e menos restritivo. Esperamos que as árvores apresentem maior 

alocação de biomassa em altura que em diâmetro nos estágios avançados da 

sucessão e sobre Cambissolo, onde a abundância e riqueza de espécies devam 

ser maiores, levando à maior competição por luz. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1  Área de estudo 

 

    Para o estudo foram utilizados dados do levantamento florístico e estrutural 

de florestas em regeneração realizado por Cardoso (2014) na Reserva Natural 

Guaricica e na Reserva Natural Morro da Mina, ambas no litoral do Paraná (Figura 

1). As reservas são de propriedade da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem 

e Educação Ambiental (SPVS), situadas no município de Antonina (25º19’15”S e 

45º42’24’’W). As áreas avaliadas estão em diferentes estágios sucessionais de 

Floresta Ombrófila Densa com diferentes idades desde que foram abandonadas, 

após a criação intensiva de búfalos na região. Apesar disso, essas áreas fazem 

parte de uma das regiões que mais possuem remanescentes significativos de 

Mata Atlântica no país (KAUANO et al., 2013). 

Na região das reservas é observada a ocorrência de 3 tipos de clima de 

acordo com a classificação climática de Köpeen: Cfa, Cfb e Af(t) (SPVS, 2012). 

Em regiões serranas o clima característico é o Cfa, subtropical úmido 

mesotérmico, com verões quentes, precipitações regulares em todos os meses do 

ano e pouca frequência de geadas (IPARDES, 1991). O clima Cfb ocorre em 

regiões associadas ao Cfa na Reserva Natural Guaricica, e é definido como 

subtropical úmido mesotérmico também, mas apresenta verões frescos (SPVS, 
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2012).  Nas regiões de planícies o clima é caracterizado pelo tipo Af(t), pluvial 

tropical com temperatura média mais fria superior a 18ºC, precipitações 

distribuídas em todos os meses do ano, que alcançam mais de 1000 mm/ano 

(MAACK, 1981). Dados climáticos médios para um período de 9 anos mostraram 

uma média de precipitação anual de 3016 mm e temperatura média de 21,2ºC na 

região (CARDOSO et al. 2012) 

  A região de estudo é caracterizada por apresentar solos pertencentes a 

quatro classes: Argissolo, Cambissolo, Neossolo e Gleissolo (FERRETI & BRITEZ, 

2006). Contudo, o presente trabalho foi realizado considerando apenas parcelas 

em Cambissolo e Gleissolo. As regiões onde as parcelas foram instaladas, estão, 

predominantemente distribuídas sob solos formados a partir de gnaisses e 

migmatitos (SPVS, 2012). 

Os solos pertencentes à classe dos Cambissolos são constituídos por 

material mineral, com horizonte B incipiente subjacente a outro tipo de horizonte 

superficial, e não devem satisfazer requisitos para serem enquadrados nas 

classes de outros solos (JACOMINE, 2009). Como o material de origem, relevo e 

condições climáticas podem ser muito heterogêneos, solos dessa classe 

apresentam muitas variações (EMBRAPA, 1999). Análises granulométricas 

realizadas em diferentes profundidades de Cambissolo da Reserva Natural 

Guaricica demonstraram que o teor de argila tende a aumentar com a 

profundidade, e os teores de areia e silte tendem a diminuir (SANTOS, 2007). 

Já os Gleissolos recebem esse nome por normalmente apresentarem 

excesso de água, característica que lhes confere cores acinzentadas, azuladas ou 

esverdeadas (IBGE, 2015), devido à condição anaeróbica do ambiente, que 

promove a predominância de reações de redução, as quais reduzem íons de ferro 

(EMBRAPA, 1999). Compreendem solos com horizonte glei iniciando-se dentro 

dos primeiros 50 cm da superfície ou a profundidades de 50 cm a 150 cm desde 

que imediatamente abaixo de horizonte A ou E ou horizonte hístico (desde que 

este não classifique o solo como Organossolo) (EMBRAPA, 2013). Os Gleissolos 

costumam estar localizados em áreas planas ou depressões, locais naturalmente 
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estagnados por água.  A má drenagem faz com que o lençol freático permaneça 

próximo à superfície durante a maior parte do tempo (IBGE, 2015).  

O nível do lençol freático em solos da Reserva Natural Guaricica foi 

acompanhado por Cardoso (2009) através do monitoramento de 12 piezômetros 

instalados em áreas de Gleissolo, e 17 em áreas de Cambissolo. Foi observado 

que o nível do lençol foi mais baixo no Cambissolo (45 a 130 cm) durante a maior 

parte do ano quando comparado ao Gleissolo (20 a 90 cm), que se encontrava 

mais próximo a superfície. 

 

2.2 Amostragem da vegetação 

 

  O levantamento de dados foi realizado entre agosto de 2009 e dezembro de 

2011 por Cardoso (2014). As parcelas foram estabelecidas em áreas de 

regeneração natural com Cambissolo e Gleissolo, baseadas no mapa de solos da 

reserva. A determinação do local exato das parcelas foi realizada, a partir da 

sobreposição de vários recursos (aerofotos, mapa de vegetação e mapa de 

tipo/uso do solo). Outras informações, tais como o histórico de perturbação e a 

idade das áreas (tempo de regeneração) foram obtidas por entrevistas com 

moradores da região (CARDOSO, 2014).  

Ao total foram estabelecidas 40 parcelas na área, sendo 20 em áreas de 

Cambissolo e 20 em Gleissolo (Figura 1). Para cada solo, as parcelas foram 

distribuídas em quatro grupos de idades (5 parcelas para cada idade) de maneira 

a amostrar áreas em diferentes estágios sucessionais: 2-6 anos, 7-12 anos, 15-25 

anos e 30-50 anos.  
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FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS NAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

 

As parcelas tinham formato circular, com 14 m de raio e 615,7 m² de área, 

resultando em um total de 2,46 ha amostrados. Foram amostrados os indivíduos 

de hábito arbóreo com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5,0 cm, totalizando 2645 

indivíduos, de 183 espécies. Foram mensurados o DAP e a altura total por 

indivíduo, para a altura, mediu-se alguns indivíduos distribuídos na parcela com 

auxílio de régua telemétrica, e a altura dos demais foi estimada visualmente, 

utilizando-se os indivíduos medidos como referência de comprimento (CARDOSO, 

2014). 

Indivíduos com múltiplos caules basais foram incluídos, quando pelo menos 

um dos caules apresentava DAP ≥ 5,0 cm. Para esses indivíduos, o diâmetro 

único correspondente foi calculado através do cálculo do diâmetro quadrático, 

utilizando a fórmula da raiz quadrada da soma dos diâmetros das ramificações 
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individuais (mais informações em MACDICKEN et al., 1991; AREVALO et al., 

2002).  

 

2.3 Análises de dados 

 

Inicialmente foi realizada uma análise preliminar das diferenças entre as 

médias de abundância de indivíduos e a riqueza de espécies entre as idades 

sucessionais e os tipos de solo, através de uma Análise de Variância (ANOVA) de 

dois fatores (solo e estágio sucessional). Esta análise serviu para caracterizar as 

possíveis diferenças nas comunidades no gradiente edáfico-sucessional. 

Para a análise alométrica, foi utilizado o Pacote SMATR (“Standardised 

Major Axis Tests Routines”) versão 3.4-4 de Warton et al. (2015). Optou-se por 

usar a regressão linear com eixo principal padronizado (standardized major axis - 

SMA), que permite estimar com grande precisão a inclinação e a elevação da reta 

que melhor descreve a dispersão de duas variáveis. Essa análise é apropriada 

quando o objetivo é estimar a melhor linha que descreve a dispersão de Y e X, ao 

contrário da regressão linear, que apenas faz predições de valores Y a partir de X 

ou testa a associação das duas variáveis (WARTON et al., 2006). 

A qualidade do ajuste do modelo foi verificada para cada grupo através do 

coeficiente de determinação (r²). Com um intervalo de confiança de 95% (P < 0.05) 

para todos os testes, foi mensurada a inclinação das retas, para cada grupo 

analisado. A comparação da inclinação das linhas entre os grupos foi inferida 

através do valor da razão de verossimilhança (TRV), com correção do tipo Bartlett. 

A correção do tipo Bartlett é utilizada para melhorar a qualidade das aproximações 

das distribuições da estatística da razão de verossimilhança pela distribuição qui-

quadrado (hipótese nula), produzindo inferências mais precisas (WARTON & 

WEBER, 2002; LÔBO, 2016). Todas as análises foram realizadas no ambiente 

Estatístico R versão 3.2.3 (R CORE TEAM, 2015). 
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3 RESULTADOS   

 

A abundância e riqueza de indivíduos arbóreos foram afetadas pela idade 

da floresta, mas não pelo tipo de solo (Tabela 1). Comunidades mais velhas (15-

25 e 30-50 anos) apresentaram maior abundância de indivíduos e riqueza de 

espécies que as comunidades em áreas mais jovens, independentemente do tipo 

de solo (Tabela 1 e Figura 2).   

 

TABELA 1. ANÁLISE DE VARIÂNCIA ENTRE TIPOS DE SOLO, IDADES SUCESSIONAIS E A 

INTERAÇÃO PARA A ABUNDÂNCIA E A RIQUEZA DE ESPÉCIES 

 Abundância  Riqueza 

 F GL P  F GL P 

Idade 15,32 3 0,0001  6,05 3 0,002 

Solo 0,001 1 0,96  0,36 1 0,55 

Idade*Solo 0,17 3 0,91  0,21 3 0,88 

 

 

FIGURA 2. VALORES MÉDIOS DE ABUNDÂNCIA E RIQUEZA (± ERRO PADRÃO) AO LONGO 

DO GRANDIENTE EDÁFICO-SUCESSIONAL

 

 

O modelo SMA utilizado para as análises alométricas, apresentou ajuste 

significativo, sendo capaz de explicar uma grande proporção da relação entre a 
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altura e diâmetro dos indivíduos (r² ≥ 0,87), indicando uma forte associação entre 

as variáveis. A correlação foi positiva, isto é, à medida que o diâmetro aumentou, 

a altura aumentou também. O crescimento das árvores em altura é necessário 

para exposição das folhas aos raios solares, conforme a árvore alonga o caule, 

expande galhos laterais e aumenta sua área fotossintética, o diâmetro do caule 

também necessita aumentar para suportar o peso das demais estruturas.  

A relação alométrica entre altura e diâmetro ao longo do gradiente 

sucessional foi positiva para ambos os tipos de solo (Tabela 2, Figura 3). As 

inclinações das retas diferiram entre os grupos de idade, tanto em Cambissolo 

(TRV=94,55; GL=3; P<0,0001; Figura 3a) quanto em Gleissolo (TRV=60,73; 

GL=3; <0,0001; Figura 3b). No geral, nos dois tipos de solo, áreas mais 

avançadas (15-25 anos e 30-50 anos) apresentaram maiores valores de inclinação 

da reta quando comparadas às áreas mais jovens (2-6 e 7-12 anos), indicando 

maior investimento em altura para uma mesma unidade de diâmetro.  

 

TABELA 2. COEFICIENTES DE RELAÇÃO PARA AS VARIÁVEIS ALTURA-DIÂMETRO E 
VALORES DE INCLINAÇÃO PARA AS RETAS DO GRANDIENTE EDÁFICO-SUCESSIONAL 

 Cambissolo  Gleissolo 

  r² Inclinação estimada 

(limite inferior-superior) 

 r² Inclinação estimada 

(limite inferior-superior) 

2-6 anos  0,90* 71,63 (68,37–75,05)  0,91* 66,80 (62,99–70,84) 

7-12 anos  0,87* 67,61 (64,04–71,38)  0,88* 75,57 (72,17–79,13) 

15-25 anos  0,90* 86,73 (84,48–89,05)  0,91* 84,88 (82,65–87,17) 

30-50 anos  0,89* 84,65 (82,03–87,34)  0,89* 77,34 (75,23–79,52) 
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FIGURA 3 – RELAÇÃO ALOMÉTRICA ALTURA-DIÂMETRO PARA a) CAMBISSOLO E b) 
GLEISSOLO AO LONGO DE UM GRADIENTE SUCESSIONAL 

 
 

Na comparação entre os tipos de solo (Figura 4), as inclinações das retas 

na relação entre altura e diâmetro nas áreas de 7-12 anos (TRV=9,36; GL=1; 

P=0,002218; Figura 4b) e 30-50 anos (TRV=19,39; GL=1; P<0,0001; Figura 4d) 

demonstraram ser significativamente diferentes. Nestas áreas, houve uma 

inversão na inclinação da reta. Considerando a área mais jovem (7-12 anos), 

observou-se que a comunidade crescendo em Gleissolo apresentou maior 

investimento em altura quando comparada a comunidade em Cambissolo (Figura 

4b). O inverso foi observado na comunidade em processo de sucessão mais 

avançado (30-50 anos), no qual, a comunidade em Cambissolo apresentou o 

maior crescimento em altura quando comparada a comunidade em Gleissolo 

(Figura 4d).   

Já para a comunidade em áreas de 2-6 anos (TRV=1,83; GL=1; P=0,17587; 

Figura 4a) e 15-25 anos (TRV=1,28; GL=1; P=0,25724; Figura 4c) não foi 

observado diferenças no crescimento.  
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FIGURA 4 – RELAÇÃO ALOMÉTRICA ALTURA-DIÂMETRO PARA a) 2-6 ANOS; b) 7-12 ANOS; 

c) 15-25 ANOS; e d) 30-50 ANOS, ENTRE OS TIPOS DE SOLO 
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4 DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados mostraram que a alocação de biomassa para o 

crescimento em altura de árvores de uma comunidade tropical variou de acordo 

com o gradiente sucessional e diferentes tipos de solos. 

De modo geral, a comunidade em estágios sucessionais mais avançados 

(15-25 anos e 30-50 anos) apresentou maiores investimentos proporcionais em 

altura, quando comparada a estágios mais jovens (2-6 anos e 7-12 anos). Visto 

que o processo de sucessão é caracterizado pela mudança na abundância relativa 

das espécies dominantes (HUSTON & SMITH, 1987), esse padrão de alocação de 

biomassa pode ter sido observado devido a fatores genéticos (espécie 

específicos) (WELLER, 1987), dinâmica de populações e a interações ecológicas 

entre os indivíduos (THOMAS & WEINER, 1989) das espécies dominantes nesses 

estágios. 

O maior investimento absoluto ocorreu na comunidade de 15-25 anos. Esse 

estágio sucessional se caracteriza por ser um período intermediário do processo, 

com formação do dossel, dominância, principalmente, de espécies pioneiras 

longevas (CHADZON, 2012) e alta abundância de indivíduos (Figura 2). O alto 

número de indivíduos nesse estágio pode ser o fator que mais influência no 

padrão de crescimento da comunidade, visto que há maior competição por luz e 

espaço (CLARK et al., 2012; POORTER et al., 2012; HAJEK et al., 2015), onde 

espécies que apresentam características biológicas que as permitem alongar o 

caule e expor as folhas acima dos competidores obtêm o sucesso e perduram no 

ambiente. 

O inverso foi observado em áreas jovens (2-6 anos e 7-12 anos), nas quais 

a comunidade apresentou, de modo geral, os menores investimentos em altura. A 

estrutura da própria comunidade jovem já apresenta uma menor cobertura de 

dossel, permitindo assim, uma disponibilidade de luz mais homogênea, fazendo 

com que esse recurso não seja um fator limitante (ZHANG et al., 2012). Neste 

caso, as árvores não necessitam alongar muito o caule para expor suas folhas a 

luz, fato que reflete na menor alocação de biomassa para o crescimento em altura. 
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Apesar de temporalmente próximas, foi observado que a comunidade de 2-6 anos 

em Cambissolo apresentou maior alocação de biomassa no alongamento do 

caule, quando comparada a comunidade de 7-12 anos para o mesmo tipo de solo. 

Nesse estágio é possível observar que alguns indivíduos apresentaram alturas 

máximas de aproximadamente 17 m, tamanho que se destaca quando comparada 

a altura média (7,42 m) dos demais indivíduos. Essas árvores mais altas podem 

ser indivíduos que restaram de períodos em que a área ainda era usada para 

pastagem, e devido ao grande porte, podem estar influenciando diretamente a 

interceptação de luz dos demais (HENRY & AARSSEN, 1999; KUNSTLER et al. 

2015), tornando a luz um recurso limitante neste caso, fato que reflete no aumento 

do investimento em biomassa para alongamento do caule. 

A comunidade de 7-12 anos também variou de acordo com o tipo de solo, 

apresentando maior investimento em altura em áreas de Gleissolo, quando 

comparada a comunidade em Cambissolo (Figura 4b). Neste caso, o Gleissolo 

onde se encontra essa comunidade pode estar localizado em uma paisagem mais 

plana, que apesar de favorecer o acúmulo de água, não é suficiente para tornar o 

ambiente encharcado, fator que poderia influenciar negativamente no crescimento 

das árvores. Além disso, o teor de nutrientes nessas áreas também é um fator 

importante que contribui para o crescimento dos indivíduos, e quando em baixas 

concentrações podem apresentar deficiências (KOCHER & HARRIS, 2007), que 

pode refletir em menor crescimento em altura. 

As áreas que se apresentavam em avançado estágio de sucessão do 

presente estudo (30-50 anos) apresentaram uma estratégia de crescimento em 

altura intermediária aos demais estágios sucessionais (Figura 3a e 3b) e influência 

do solo na alocação de recursos (Figura 4d). Esse estágio é caracterizado por 

apresentar mais espécies tolerantes ao sombreamento, que apresentam 

crescimento mais lento, e costumam ser mais baixas para um mesmo valor de 

diâmetro quando comparadas a espécies intolerantes à sombra (POORTER et al., 

2006; POORTER, 2008; CHAZDON, 2012). Além disso, valores de abundância de 

indivíduos não foram tão altos quando comparados ao estágio de 15-25 anos, 
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fator que também diminui a pressão de competição por luz entre os indivíduos, e 

reflete em menores alturas.  

Em relação aos solos, a comunidade de 30-50 anos apresentou maior 

crescimento em altura em áreas de Cambissolo, quando comparadas a 

comunidade em Gleissolo. Esse padrão pode estar relacionado a maiores teores 

de nutrientes, que promoveriam maior crescimento dos indivíduos, além de outras 

características, como a boa drenagem e aeração das raízes, que também 

favorecem o crescimento. Ao contrário, a comunidade em Gleissolo, pode estar 

exposta a condições físico-químicas diferentes do solo, devido a possível 

estagnação de água (IBGE, 2015), o que tornaria o ambiente mais estressante 

(ambiente anaeróbico) e poderia interferir diminuindo a alocação de biomassa no 

crescimento em altura e, dificultando a detecção de padrões resultantes da 

competição por luz (COOMES & ALLEN, 2007). Reforçando a possível 

característica hidromórfica de algumas áreas de Gleissolo na Reserva Natural 

Guaricica, Cardoso (2009) observou que o lençol freático se apresentava mais 

próximo a superfície, quando comparadas a Cambissolo. Além disso, Santos 

(2007) observou alto teor de carbono para amostras de Gleissolo coletadas na 

região, fator que pode estar relacionado a limitação da atividade microbiana 

devido ao caráter anaeróbico do solo (NASCIMENTO et al., 2009). 

A saturação do solo por água influencia drasticamente propriedades físico-

químicas do solo, principalmente relacionadas ao potencial redox, pH e nível de 

oxigênio. Outros estudos indicam que mudanças físico-químicas no solo 

influenciaram a redução da condutância estomática, condutividade hidráulica 

(VARTAPETIAN & JACKSON, 1997), fotossíntese (DREYER, 1994; PEZESHKI & 

DELAUNE, 1998), transpiração e metabolismo de N (KREUZWIESER & 

RENNENBERG, 2002). Esses processos fisiológicos sendo afetados, podem 

refletir no menor crescimento em altura do caule (DUMBOIS,1964; BOGGIE, 

1972) e até mesmo das raízes (LUKAC et al., 2011).   

Além da saturação por água em algumas áreas de Gleissolo, estas também 

foram mais intensamente impactadas pela criação de búfalos na década de 70 e 

80 na região (BORSATTO et al., 2007), atividade esta que além de promover o 
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desmatamento,  contribui no processo de compactação do solo também. Em áreas 

com histórico de pastagem na região, Santos (2007) encontrou altos valores de 

densidade aparente, sugerindo uma compactação maior que o natural. Borgo 

(2010) também observou que em algumas áreas de Gleissolo da região estudada, 

o banco de sementes encontrava-se estagnado e os juvenis tenderam a 

apresentar um desenvolvimento mais lento, visto o despendimento de biomassa 

para o sistema radicular, a fim de romper a barreira mecânica do solo. 

Solos compactados apresentam redução dos espaços vazios, degradação 

da estrutura, baixa porosidade, restrição de aeração e redução da absorção de 

nutrientes (JIM, 1993). Assim, a redução da altura, observada na comunidade de 

30-50 anos em áreas de Gleissolo podem estar relacionada com à diminuição de 

macroporos pela compactação, pois, raízes grandes tem maior dificuldade em 

penetrar o solo (Shierlaw e Alston 1984), fato que reflete negativamente no 

crescimento em altura, diâmetro e sobrevivência de plantas jovens (AMPOORTER 

et al., 2011). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que, a relação alométrica entre altura e diâmetro do caule de 

arvores varia ao longo d sucessão e entre diferentes tipos de solos. De modo 

geral, florestas em estágios sucessionais avançados demonstram maior alocação 

de biomassa para o crescimento em altura, quando comparadas a estágios 

iniciais, fato que pode estar relacionado a biologia das espécies dominantes e a 

forte competição por luz nesses estágios avançados. Além disso, ocorreram 

variações nas relações alometricas  entre os tipos de solos nos estágios iniciais e 

intermediários (7-12 e 30-50 anos), que pode indicar que as diferenças físico-

químicas entre os solos influenciam nas estratégias de alocação de biomassa das 

arvores.  
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