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A competição por recursos pode afetar a sobrevivência, crescimento e reprodução das plantas. A influência 
da competição nas comunidades pode ser avaliada pela relação entre a distância entre indivíduos e a área 
basal. Foi levantada a hipótese de que a competição nesse fragmento primário de Floresta Estacional Se-
midecidual Submontana causaria uma relação negativa entre densidade de plantas e área basal média nas 
parcelas, o que se atribuiria ao efeito da competição. O trabalho foi realizado em um fragmento de Floresta 
Atlântica conhecido como “Mata de Seu Nico”, em Viçosa, Minas Gerais. Para isso, foi realizado um censo 
em um hectare de todas as árvores com circunferência a altura do peito maior ou igual do que 10 centíme-
tros em parcelas de 100m². Adicionalmente, utilizou-se o método do vizinho mais próximo, em 300 árvores 
sorteadas. Para cada sorteada, foi medida a distância até o vizinho mais próximo e somada a área das duas 
copas. Por meio de regressões lineares e testes F foram analisadas a relação entre área basal média e den-
sidade de plantas na parcela, bem como, com a área total da copa. O resultado mostrou relação negativa 
entre área basal média e densidade de plantas (párea basal e área da copa (p<circunferência à altura do 
peito e área média da copa (p<ompetição influencia a organização estrutural da comunidade arbórea desse 
fragmento florestal.
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