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Diversos fatores contribuem para o estabelecimento de plântulas, como condições de 
solo, climáticas e nutricionais. Em florestas alagáveis, raízes tabulares podem atuar 
como barreiras físicas para sementes durante o período de vazante do pulso de 
inundação. Nossa hipótese é que, em áreas alagáveis, raízes tabulares atuam como tais 
barreiras e afetam positivamente o estabelecimento de plântulas. Para testar a presente 
hipótese realizamos coletas em duas ilhas fluviais no Arquipélago de Anavilhanas, 
Amazônia central. Selecionamos 20 árvores com raízes tabulares e, para cada uma 
delas, amostramos uma árvore controle, que não possuem raízes tabulares, pareando as 
amostras. Para quantificar a abundância das plântulas, estabelecemos uma parcela de 1 
m² no solo, em direção oposta à margem da ilha. Observamos que as parcelas próximas 
às raízes tabulares apresentaram em média 4,9 ± 6,01 (média ± desvio padrão) plântulas 
a mais do que seu par controle (t= 3,642; gl= 19; p= 0,001). Em florestas inundáveis, 
raízes tabulares atuam como barreiras físicas e concentram maior quantidade de 
plântulas, criando locais com alta competição por recursos, como espaço e nutrientes 
disponíveis no solo. Tal nível de competição provavelmente influencia a estrutura das 
assembleias de plântulas, uma vez que melhores competidoras se beneficiam e ocorrem 
em maior frequência. Logo, árvores com raízes tabulares devem atuar como mais um 
fator importante no estabelecimento de plântulas e, consequentemente, na estruturação 
das assembleias de plântulas em florestas sujeitas a inundação. (Capes) 
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