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Árvores de dossel podem criar microsítios específicos sob suas copas, atuando como filtros
seletivos  nas  populações  que  tentam  regenerar  sob  elas.  Em  projetos  de  restauração,
visando  manutenção  e  aumento  da  biodiversidade,  esse  efeito  deve  ser  considerado.
Entretanto,  sabe-se  pouco  sobre  esse  efeito  filtro  em  áreas  restauradas.  O  objetivo  deste
estudo  foi  testar  se  árvores  de  dossel  que  diferem  em  deciduidade  foliar  e  síndrome  de
dispersão diferem na abundância e riqueza de espécies regenerantes  sob suas  copas.  Este
estudo foi  realizado em floresta restaurada,  município de Iracemapólis,  São Paulo,  Brasil
(22º35’ S, 47º31’ W). A área de estudo é resultado de um projeto de restauração realizado
em 1990,  onde foram plantados 130 ha com alta  diversidade regional,  distribuídos  numa
faixa de 50m ao redor da represa municipal. Foram selecionados cinco indivíduos arbóreos
por  espécie,  sendo  quatro  zoocóricas;  duas  decíduas  (Cytharexylum myrianthum,  Genipa
americana) e duas perenifólias (Cordia ecalyculata,  Erythroxylum amplifolium); e quatro
espécies  anemocóricas;  duas  decíduas  (Centrolobium  tomentosum,  Pseudobombax
longiflorum)  e  duas  perenifólias  (Pterocarpus  violaceus,  Lafoensia  glyptocarpa),
totalizando 40 indivíduos.  Foram marcados árvores com DAP ≥ 10 cm aleatoriamente, ao
caminhar  no  fragmento.  As  variáveis  foram  testadas  no  Programa  Fitopac.  Foram
encontradas 1722 regenerantes (média 41,48 ± 91,22), totalizando 41 espécies, distribuídas
em 19 famílias. Não houve diferença significativa entre o número de espécies regenerantes
considerando  deciduidade  e  síndrome  de  dispersão.  Entretanto,  houve  maior  número  de
indivíduos  regenerantes  sob  árvores  decíduas  comparadas  às  perenifólias  (teste  de
Mann-Whitney  U  = 1.99,  P  <  0.05).  Entre  árvores  anemocóricas  e  zoocóricas  não  houve
diferença  significativa  no  número  de  regenerantes.  Nossos  resultados  indicam  que  a
deciduidade foliar, mais do que a síndrome de dispersão é o fator de maior influência no
número  de  regenerantes  sob  as  árvores,  possivelmente  pelo  fato  de  árvores  decíduas
permitirem maior aporte de luz abaixo de suas copas. 
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