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RESUMO 

 

 

A perda de habitat e a fragmentação florestal são processos que levam a 
alterações na composição florística dos remanescentes florestais, afetando 
diretamente a sobrevivência das árvores de grande porte, ou emergentes. Com 
o aumento da mortalidade de árvores ocorre a interrupção da continuidade da 
cobertura florestal criando clareiras de diferentes tamanhos. Essas clareiras 
predizem a radiação solar disponível no sub-bosque, sendo que 90% da radiação 
direta disponível no interior das florestas está na forma de sunflecks, os quais 
são caracterizados por períodos curtos e intermitentes de alta radiação 
fotossinteticamente ativa (RFA). A dinâmica de sunflecks tem influência no 
ganho de carbono da vegetação do sub-bosque e no processo de regeneração 
e recrutamento de plântulas. O presente estudo teve como objetivo avaliar como 
a perda de cobertura florestal em escala de paisagem afeta a ocorrência e a 
dimensão de clareiras no dossel florestal, usando como proxy a frequência e 
duração de sunflecks. Esperamos que paisagens com menor cobertura florestal 
tenham clareiras de maior tamanho e, consequentemente, apresentem mais 
sunflecks de longa duração. Por outro lado, paisagens mais florestadas, devem 
apresentar maior número de sunflecks de curta duração. Foram selecionados 18 
fragmentos em um gradiente contínuo de perda de cobertura florestal, 
localizados nos municípios de Una e Belmonte no sul da Bahia. Foram 
estabelecidas parcelas de 100 x 50 m. Nessas parcelas foram obtidas 10 fotos 
hemisféricas. As fotografias hemisféricas foram obtidas utilizando uma câmera 
digital Nikon Coolpix 4300, equipada com uma lente (180º). As imagens foram 
analisadas utilizando-se o software Gap Light Analyzer (GLA). Os sunflecks 
foram divididos em 6 grupos de classes temporais diferentes: 2-4 min, 4-8 min, 
8-16 min, 16-32 min, 32-64 min e maiores ou iguais a 64 min. Foi possível 
constatar uma diminuição do número total de sunflecks para todos as classes 
temporais com o aumento da cobertura florestal na paisagem. Além disso, houve 
uma tendência de sunflecks de tempos maiores ocorrerem nos fragmentos 
localizados em paisagens mais desmatadas. Houve uma tendência de 
diminuição do número total de sunflecks para todos as classes temporais com o 
aumento do percentual de cobertura florestal em escala de paisagem. Além 
disso, houve tendência de um maior número de sunflecks longos nos fragmentos 
inseridos em paisagens mais desmatadas 

 

Palavras-chave: Clareiras; perda de habitat; Mata Atlântica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Habitat loss and fragmentation are processes that lead to changes in the floristic 

composition of forest remnants, directly affecting the survival of large or emergent 

trees. Following the increase of tree mortality, the interruption of the forest cover 

continuity occurs, creating gaps of different sizes. These gaps predict the solar 

radiation available in the forest understory, in which 90% of the direct radiation is 

available in the form of sunflecks (i.e short, intermittent periods of high 

photosynthetically active radiation (RFA)). The dynamic of sunflecks influence the 

carbon gain of the understory vegetation and the regeneration and recruitment 

process. The present study aimed to evaluate how the loss of forest cover at 

landscape scale affects the occurrence and the dimension of gaps in the forest 

canopy, using as proxy the frequency and duration of sunflecks. We expect that 

landscapes with lower forest cover have larger gaps and, consequently, more 

long-time sunflecks. On the other hand, more forested landscapes should present 

more short duration sunflecks. A total of 18 fragments were selected in a 

continuous gradient of forest cover loss, located in the municipalities of Una and 

Belmonte, southern Bahia, Brazil. Plots of 100 x 50 m were established. In these 

plots were obtained 10 hemispheric photos. The sunflecks were divided into 6 

groups of different temporal classes: 2-4 min, 4-8 min, 8-16 min, 16-32 min, 32-

64 min and greater or equal to 64 min. We observed a decrease in the total 

number of sunflecks for all the temporal classes from the increase of the 

percentage of vegetation cover gradient. In addition, there was a tendency for 

larger-time sunflecks occur in fragments located in more deforested landscapes. 

The impact of the dynamics of sunflecks is discussed based on current literature 

and previous studies conducted in the Atlantic Forest of southern Bahia. 

 

Keywords: Brazilian Atlantic rainforest; forest gaps; gap light analyzer; habitat 

loss. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A perda de habitat e a fragmentação são processos que levam a 

alterações na composição florística dos remanescentes florestais, afetando 

diretamente a sobrevivência das árvores de grande porte, ou emergentes 

(FERREIRA; LAURANCE, 1997). Devido as alterações ambientais as árvores de 

topo de dossel ficam mais expostas, e além disso temos efeitos secundários 

como o corte seletivo, pois essas árvores são alvo principal do logging devido a 

sua qualidade e tamanho (ROCHA-SANTOS et al., 2016). O desaparecimento 

das árvores grandes reduz a biomassa florestal e aumenta o número de lacunas 

do dossel, e, por conseguinte, gera maior intensidade e mudança na qualidade 

da radiação luminosa no interior da floresta, alterando, portanto, as condições 

microclimáticas do sub-bosque (GALVANI; LIMA, 2014). Esse processo pode 

resultar numa profunda alteração da estrutura da floresta e de sua composição, 

promovendo a substituição das espécies adaptadas ao interior da floresta por 

aquelas adaptadas a áreas perturbadas (NASCIMENTO; LAURANCE, 2006). 

A luz que atinge o chão da floresta precisa passar por diversas lacunas 

entre as camadas da vegetação que funcionam como barreira contra a 

passagem da radiação direta. Com o aumento da mortalidade das árvores de 

topo de dossel e emergentes ocorre uma interrupção da continuidade da 

cobertura florestal criando novas clareiras de diferentes tamanhos (OLIVEIRA; 

MANTOVANI; MELO, 2001). Abaixo das clareiras a variação da radiação 

disponível depende da posição do sol, da altura das árvores e da dinâmica de 

passagem das nuvens, na qual a faixa de radiação fotossinteticamente ativa 

(RFA) pode variar de 25 a 2300 µmol fótons m-² s-¹ ao longo de um único dia em 

florestas do cerrado, por exemplo. (NARDOTO; SOUZA; FRANCO, 1998).  

A radiação solar disponível no sub-bosque representa apenas 1-2% do 

total que chega no topo do dossel, é temporal e espacialmente variável, sendo 

que 90% da radiação direta disponível no sub-bosque florestal está na forma de 

sunflecks (CHAZDON, 1988). A incidência solar no sub-bosque é 

predominantemente radiação baixa e difusa, com pontuações de faixas de luz 

através das copas das árvores (BAZZAZ; CARLSON, 1982; WHITMORE; 

BROWN, 1996). Dessa forma, o sunfleck que são períodos breves e 
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intermitentes de altas RFA que podem melhorar significativamente o ganho de 

carbono em sub-bosques e abaixo do dossel florestal (WAY; PEARCY, 2012). 

Esses sunflecks contribuem fortemente para a disponibilidade de radiação 

luminosa no interior da floresta (CHAZDON; FETCHER, 1984). Assim, a luz é 

um fator limitante e um componente fundamental para a distribuição das 

espécies vegetais, uma vez que influencia o processo de regeneração das 

espécies. As espécies vegetais podem ser divididas em grupos sucessionais de 

acordo com sua tolerância a luminosidade, e se distribuem de acordo com a 

frequência e número de sunflecks que atravessam clareiras de diferentes 

tamanhos chegando ao sub-bosque (SOUZA et al., 2009). 

O tamanho das clareiras reflete a quantidade e o tempo que o sunfleck 

incide no sub-bosque. Em termos da radiação disponível, clareiras maiores são 

similares ao topo do dossel, no qual 100% da radiação atingirá o solo da floresta. 

Estas são mais comuns em ambientes perturbados e áreas abertas, como por 

exemplo locais com extração de madeira (logging) e áreas de pasto, 

respectivamente. Enquanto no interior da floresta há um preenchimento maior 

da vegetação de topo com pequenas lacunas intermitentes distribuídos ao longo 

do dossel (BROWN, 1993). Em clareiras pequenas, a radiação emitida pelo sol 

atinge o chão da floresta em parte do dia, enquanto nas maiores podem receber 

grandes quantidades de radiação durante todo o dia. Portanto, o contraste do 

microclima cresce de acordo com o tamanho da clareira (BARTON; FETCHER; 

REDHEAD, 1989). Sendo assim, a área de uma clareira possui importante 

influencia na composição de espécies, fazendo com que diferentes grupos 

sucessionais colonizem clareiras de diferentes tamanhos (CHAZDON, 1988; 

DENSLOW, 1980; WHITMORE, 1989). 

 De uma maneira geral, as espécies que demandam altas intensidades de 

luz em alguma fase ontogenética, são consideradas pioneiras (intolerantes a 

sombra) por possuírem altas taxas de crescimento e altas taxas fotossintéticas. 

Essas espécies, apresentam sementes pequenas que são produzidas 

anualmente em grandes quantidades e ficam viáveis no banco de semente por 

longos períodos. Estas são propicias a germinarem em clareiras de tamanho 

médio à grande e em áreas abertas, onde a luz solar incide diretamente sobre o 

solo ao menos em parte do dia. As espécies pioneiras possuem rápido 
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crescimento em altura, baixa densidade de madeira, longevidade e estaturas 

relativamente pequenas (WHITMORE, 1989).  

Em contraste, as espécies climácicas (tolerantes a sombra) apresentam 

taxas fotossintéticas mais baixas durante toda sua vida e, portanto, são mais 

sensíveis a radiação direta. As espécies climácicas compreendem as espécies 

que podem germinar e se estabelecer no sub-bosque da floresta conservada, e 

conseguem se estabelecer à baixo de clareiras pequenas. São espécies que 

geralmente apresentam sementes grandes e com grande distância dispersão, 

grande longevidade, crescimento relativamente lento, com madeira de alta 

densidade e com vantagem competitiva na fase de plântulas devido a uma maior 

reserva nutricional (ESTRADA; FLEMING, 1886; WHITMORE, 1989). Plântulas 

das espécies climácicas experimentam um aumento considerável em seu 

crescimento caso uma clareira pequena se abra sobre elas, pois prediz um 

microambiente luminoso adequado para seu o desenvolvimento (DENSLOW, 

1980). A estratégia dessas espécies se dá pela formação de um banco de 

plântulas, uma vez que suas sementes perdem rapidamente a viabilidade. As 

plântulas podem ficar na sombra da floresta por anos, dormentes ou com baixo 

metabolismo (HARTSHORN, 1978). Por isso, o ganho líquido de carbono por 

meio da fotossíntese em plântulas de espécies climácicas está condicionado à 

utilização eficiente de sunflecks de curta duração (PEARCY, 1990).  

A frequência e duração de sunflecks advindos de clareiras de tamanhos 

de médio a grande porte podem afetar o crescimento das plantas, no qual o 

excesso levam na diminuição do recrutamento de plântulas no sub-bosque 

florestal (MACIEL; WATZLAWICK; SCHOENINGER, 2002; MARTINI, 2002).  Já 

foi documentado que a exposição repentina e prolongada de radiação 

diminuíram a sobrevivência de plântulas de uma espécies climácica (Abies 

magnifica), enquanto sunflecks de curta duração levaram a um alto recrutamento 

de sunflecks de longa duração que inibiram a ocorrência/crescimento da espécie 

(USTIN; WOODWARD; BARBOUR, 1984). O excesso de radiação leva a 

condição de estresse conhecida como fotoinibição e é definida como um 

conjunto de processos fisiológicos que promovem a inibição de fotossíntese pelo 

excesso de luz incidente em períodos de tempo maiores sobre plântulas 

climácicas sensíveis (POWLES, 1984). A exposição prolongada ao excesso de 
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luz em plantas de sub-bosque, em períodos de tempos maiores que 30 minutos 

podem resultar em danos irreversíveis ao aparelho fotossintético (ELIÁŠ, 2014; 

KRAUSE; WINTER, 1996). 

 Diante do cenário mundial atual, no qual o desmatamento e a 

fragmentação são iminentes ameaças a biodiversidade. Se torna importante o 

entendimento da dinâmica de entrada de radiação na floresta por meio dos 

sunflecks, causados pelas clareiras geradas em ambientes perturbados. Uma 

vez que já foi evidenciado que a redução da cobertura florestal em escala de 

paisagem gera mudanças na estrutura da floresta, assim como altera a 

composição florística da comunidade arbórea, alterando a regeneração, e 

afetando principalmente as espécies tolerantes a sombra (ROCHA-SANTOS et 

al., 2017). Portanto é necessária uma melhor compreensão da dinâmica de 

abertura e fechamento de dossel, o que pode ser feito por meio de estudos 

ecofisiológicos que considerem medidas complementares indiretas de atributos 

de dossel. Principalmente para a determinação da radiação do sub-bosque para 

diferentes remanescentes de coberturas florestais que podem abranger as 

alterações no microclima causadas por dinâmicas de clareiras. Portanto, O 

presente estudo teve como objetivo avaliar como a perda de cobertura florestal 

em escala de paisagem afeta a ocorrência e a dimensão de clareiras no dossel 

florestal, usando como proxy a frequência e duração de sunflecks. Esperamos 

que paisagens com menor cobertura florestal tenham clareiras de maior tamanho 

e, consequentemente, apresentem mais sunflecks de longa duração. Por outro 

lado, paisagens mais florestadas, devem apresentar maior número de sunflecks 

de curta duração.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Floresta Atlântica: estado de conservação 

O Brasil é um dos países com maior diversidade do mundo e a Floresta 

Atlântica é um dos hotsposts mundiais em virtude de sua riqueza biológica e 

níveis de ameaça (MYERS et al., 2000). A região sul da Bahia conserva uma 

parcela significativa da Mata Atlântica no nordeste do Brasil, onde se encontra 

uma grande concentração de espécies de fauna e flora (MORI et al., 1983; 

THOMAS et al., 1998). Além disso, várias pesquisas têm identificado essa região 

como um dos principais centros de endemismo de espécies no bioma de Mata 

Atlântica (PAGGI et al., 2008; THOMAS et al., 1998). Na região do sul da Bahia, 

foi registrado uma das riqueza de espécies arbóreas mais elevadas do mundo, 

144 espécies em 0,1 ha (MARTINI et al., 2007). 

Entre os anos de 2016 e 2017 foram desmatadas cerca de 12.562 

hectares de florestas, ou 125 km², abrangendo os 17 estados do bioma de Mata 

Atlântica (SOSMA & INPE, 2018). Este dado é o menor valor total de 

desmatamento da história de monitoramento realizados pela Fundação SOS 

Mata Atlântica e o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). No entanto, o estado 

da Bahia é o primeiro no ranking de desmatamento, tendo suprimido cerca de 

4.000 hectares (SOSMA & INPE, 2018). O desmatamento que ocorreu na Mata 

Atlântica do sul da Bahia é devido, principalmente, ao aumento nas pressões 

antrópicas nos últimos 50 anos pelo crescimento populacional e a construção da 

rodovia BR101; que abriu uma nova frente de colonização e exploração destas 

florestas, levando ao desmatamento de cerca de 42.400 ha (FARIA, 2002). Em 

paralelo a expansão urbana, o avanço da agropecuária, assentamentos 

agrícolas e invasões de áreas de baixas produtividade agrícola, vêm impondo a 

perda de área de florestas e remanescentes da região, acelerando os processos 

de perda habitat e fragmentação (FARIA, 2002; HOEKSTRA et al., 2005; SAYER 

et al., 2013). 

O desmatamento da Mata Atlântica tem ocorrido desde o período colonial 

(COIMBRA; FARIA, 1996; WARREN, 1997), sendo importante área de extração 

de pau-brasil e exploração da cana-de-açúcar no nordeste brasileiro. Na 
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extração seletiva de madeiras nobres várias espécies, como a jacarandá 

(Jacaranda mimosifolia), jatobá (Hymenaea courbaril), vinhático (Plathymenia 

foliolosa), maçarancuba, (Manilkara sp.) que foram intensamente explorada 

desde a era colonial até os dias de hoje, contrapondo a atual proibição desta 

atividade no bioma de Mata Atlântica como um todo  (FARIA, 2002). 

 

2.2 Perda de habitat e fragmentação 

A perda de habitat e a fragmentação são considerados processos 

distintos, podendo ou não ocorrer simultaneamente (FAHRIG, 2003). A perda de 

habitat é a perda do ambiente, ao qual o organismo vive. Na maioria das vezes, 

a perda de habitat é considerada como a perda de floresta em si – que é a 

medida através da quantidade de cobertura florestal (BAILEY et al., 2010; 

FAHRIG, 2013; GOODWIN et al., 2002). Já a fragmentação se refere às 

alterações em um habitat original, terrestre ou aquático. Trata-se de um processo 

no qual um habitat contínuo é dividido em manchas, ou fragmentos, mais ou 

menos isolados. A fragmentação é geralmente medida com métricas que 

consideram o efeito de borda, o grau de isolamento e o número de manchas 

(FAHRIG, 2003).  

Em paisagens dominadas pela perda de habitat, a configuração da 

paisagem é alterada, reduzindo o tamanho da área e aumentando o isolamento 

dos fragmentos florestais que irão determinar os padrões de riqueza e 

abundância de espécies (HERNÁNDEZ-STEFANONI; DUPUY, 2008; VILLARD; 

METZGER, 2014). Portanto, a perda de habitat é quase sempre acompanhada 

pela fragmentação,  considerado uma ameaça a biodiversidade (TSCHARNTKE 

et al., 2012).  

O processo de fragmentação tem como principal consequência a criação 

de bordas que diferem do interior da floresta (FAHRIG, 2003), e podem ser 

definidas como as zonas mais externas do remanescente. As bordas dos 

fragmentos florestais são altamente suscetíveis a ação direta do ambiente no 

entorno, e nela ocorrem mudanças drásticas, tanto físicas como bióticas (FARIA, 

2002). Há indícios que esses impactos não se limitam à borda e extrapolam 

também para porções  mais protegidas, como o interior da floresta 
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(RODRIQUES; NASCIMENTO, 2005). Há determinados efeitos de borda que 

podem penetrar remanescentes florestais por mais de 400 metros ou até 

quilômetros (CURRAN et al., 1999; JONSSON; LUIKART; SIH, 2000; 

LAURANCE et al., 2000).  

Também ocorre os efeitos secundários da fragmentação e a perda de 

habitat. Em locais adjacentes aos remanescentes florestais podem apresentar 

atividades que atingem a borda propriamente dita (e.g. queimadas) ou trechos 

mais interiores (e.g. caça, extração de madeira), o fogo tem sido relatado como 

um impacto recorrente e altamente invasivo (COCHRANE, 2001). Fragmentos 

menores em paisagens desmatadas estão mais sujeitos aos efeitos negativos 

da extração seletiva de madeira, principalmente devido à alta vulnerabilidade e 

fácil acesso ao interior desses fragmentos (ROCHA-SANTOS et al., 2016). O 

principal alvo do corte seletivo de madeira são as árvores grandes e emergentes, 

pois normalmente possuem maior volume e valor econômico para os madeireiros 

(OLIVEIRA; GRILLO; TABARELLI, 2004). É previsível que a perda de grandes 

árvores podem ser compensadas por muitas árvores pequenas (PHILLIPS, 

1998). No entanto, essa mudança não é capaz de agregar da mesma forma no 

estoque de carbono, por exemplo (MAGNAGO et al., 2015).  

 O corte seletivo de madeira gera clareiras, e assim como o efeito de borda 

influência as condições microclimáticas da floresta através da dessecação, 

mudanças na disponibilidade de luz solar, no regime do vento, e por conseguinte 

à composição de espécies (EWERS; BANKS-LEITE, 2013; MARGULES; 

PRESSEY, 2000; NASCIMENTO; LAURANCE, 2006). Esse efeito de borda 

presente nos remanescentes das florestas afeta diretamente e indiretamente a 

taxa de sobrevivência das árvores, principalmente de árvores emergentes e topo 

de dossel (RODRIQUES; NASCIMENTO, 2005). Portanto, as consequências 

negativas são maiores para espécies arbóreas sensíveis a radiação luminosa, 

como as espécies climácicas que são intolerantes a luz.  

Estudos na região sul da Bahia mostraram que a perda de cobertura 

florestal em escala de paisagem afeta a riqueza e a diversidade de diversos 

grupos, como aves, mamíferos e plantas (FARIA et al., 2015; MORANTE-FILHO; 

FARIA; MARIANO-NETO, 2015; PESSOA et al., 2017; ROCHA-SANTOS et al., 

2017). No entanto essa mudança ocorre de forma direcionada, onde 
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principalmente as espécies mais sensíveis como as plantas climácias, as aves 

florestais, são mais afetadas (MORANTE-FILHO; FARIA; MARIANO-NETO, 

2015; ROCHA-SANTOS et al., 2017). A comunidade arbórea foi afetada pelo 

desmatamento, com redução na riqueza e abundância de famílias como 

Myrtaceae e Sapotaceae que são compostas predominantemente de espécies 

tolerantes à sombra (climácicas), dispersas por animais zoocóricos, e 

desempenham papéis fundamentais para a funcionalidade do ecossistema 

florestal (RIGUEIRA; DA ROCHA; MARIANO-NETO, 2013; ROCHA-SANTOS; 

TALORA, 2012). No entanto, as espécies pioneiras  mantiveram sua abundância 

e riqueza ao longo do gradiente de cobertura florestal (ROCHA-SANTOS et al., 

2017). Consequentemente, ocorre mudanças tanto na composição, quanto 

funcionalidade e estrutura da floresta, na qual remanescente florestais imersos 

em paisagem desmatadas passam a ser similares a florestas secundárias 

(BAILEY et al., 2010; HILÁRIO; TOLEDO, 2016; ROCHA-SANTOS et al., 2016).  

  

2.3 Clareiras: Conceito e dinâmica 

Há uma maior probabilidade de ocorrer a mortalidade de árvores 

emergentes e de  topo de dossel devido a fragmentação e o efeito de borda; 

resultando posteriormente na redução das copas das árvores que 

concomitantemente levará a formação de clareiras (LAURANCE et al., 2000). A 

mortalidade acentuada das árvores presentes em maiores estratos verticais 

reduz a biomassa do estrato superior da floresta, ou seja, a cobertura do dossel 

e aumenta o número de clareiras. Clareiras em florestas são fundamentais para 

a estrutura e dinâmica destes ecossistemas (HUBBELL et al., 1999). As clareiras 

são áreas temporalmente abertas na vegetação e fazem parte de um processo 

dinâmico nas comunidades vegetais (SANTOS, 2005). A maioria das espécies 

arbóreas de florestas tropicais dependem de clareiras no dossel para a sua 

regeneração (CHAZDON; PEARCY, 1986). A clareira é definida como uma 

projeção vertical da abertura do dossel estendida até a altura média de dois 

metros acima do solo. Os limites da clareira coincidem com as projeções verticais 

da folhagem em qualquer nível (BROKAW, 1982).  
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As clareiras criam uma distribuição temporal e espacial da radiação solar 

incidente no sub-bosque, refletindo posteriormente em diferentes condições 

microclimáticas (temperatura, disponibilidade de luz, umidade relativa do ar, por 

exemplo). Além disso, o impacto físico da chuva sobre o solo tende a ser maior 

em clareiras, alterando as condições físicas e químicas do solo (GALVANI; LIMA, 

2014). Dentre os efeitos da abertura de clareiras no sub-bosque florestal, a maior 

incidência de radiação solar é considerada como um fator crucial, e influencia 

diretamente o microclima local (FIGUEIRÓ et al., 2007). A maior incidência de 

radiação solar no sub-bosque influenciará o desenvolvimento de plântulas 

através da quantidade e distribuição temporal da fração correspondente a 

radiação fotossinteticamente ativa (PAR 400 a 700 nm) e também pela influência 

na temperatura do ar, do solo e na umidade relativa do ar (BROWN, 1993). 

As clareiras podem ser relativamente pequenas (queda de galho ou 

árvore, corte seletivo) ou muito grandes (deslizamento de terra, danos causados 

por furacões ou corte raso). O tamanho da clareira pode variar de acordo com o 

porte da árvore que caiu, o tipo de queda, sua orientação e o número de árvores 

derrubadas (BROKAW, 1982). Portanto, à medida que o tamanho da abertura 

aumenta, também aumenta consideravelmente a incidência de radiação solar no 

sub-bosque (BROWN, 1993). Assim, diferentes tamanhos de clareiras remetem 

a diferentes microclimas (BARTON; FETCHER; REDHEAD, 1989). As clareiras 

pequenas aparecem em maiores frequências na floresta. Clareiras grandes, ao 

contrário, contribuem com a maior parte da área total de clareiras, apesar de 

serem pouco frequentes (LIMA, 2005). Em florestas onde não é frequente a 

ocorrência de distúrbios de grande magnitude, clareiras muito grandes (maiores 

que 400 m²) são raras (DENSLOW, 1980).  

As clareiras são ambientes muito heterogêneos e as condições 

microclimáticas variam temporal e espacialmente (FENNER, 2000; HUBBELL et 

al., 1999). Portanto os ambientes de clareiras resultam na alteração da estrutura 

e composição da floresta, promovendo a substituição das espécies adaptadas 

ao interior da floresta por aquelas adaptadas a áreas perturbadas 

(NASCIMENTO; LAURANCE, 2006). A ocupação de clareiras por espécies de 

diferentes grupos ecológicos depende de vários fatores (LIMA, 2005). O período 

de tempo em que a clareira se encontra aberta está ligado ao estabelecimento 
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de plântulas,  oriundas do banco de semente e plântulas e também da dispersão, 

que irão colonizar, crescer e preencher a clareira (MCCONNAUGHAY; BAZZAZ, 

1987). Sabe-se que a grande maioria das espécies de florestas tropicais não 

produz sementes de forma contínua ao longo do ano (SCHAIK; TERBORGH; 

WRIGHT, 1993). Dessa forma, é comum  que a maioria das sementes sejam 

dispersas em períodos de ocorrência de clareiras (BROKAW, 1985).  

A área da clareira é um dos fatores mais determinantes que irão 

influenciar o sucesso de uma espécie durante a colonização (DENSLOW; 

GUZMAN G., 2000). Existem casos de estresse microclimático devido a 

intensidade de radiação que chega ao sub-bosque e espécies típicas de 

ambiente sombreado podem ter seu desenvolvimento interrompido  (NEWELL, 

1993). Numa clareira grande, novas espécies podem germinar e crescer 

rapidamente após a abertura da clareira, sombreando posteriormente outras 

espécies pré-estabelecidas (WHITMORE, 1989). Assim, o tamanho das clareiras 

determinam o estabelecimento de espécies e o desenvolvimento das espécimes 

que irão colonizá-las (LIMA, 2003). 

Diferentes espécies de plantas tropicais possuem mecanismos 

específicos, que permitem que seus descendentes colonizem uma clareira 

quando esta se forma (HARTSHORN, 1978). O estabelecimento de plântulas 

pode estar associado com o fato de as espécies serem tolerantes à sombra ou 

exigentes a luz (DALLING; HUBBELL, 2002; DENSLOW, 1980; WHITMORE, 

1989). O enfoque será no recrutamento e estabelecimento de espécies de 

grupos ecológicos diferentes a partir da influência da incidência solar que chega 

ao sub-bosque. A fase de plântulas juntamente com a fase de semente, refletem 

na abundância de árvores adultas presentes nas florestas tropicais, o que torna 

seu estudo fundamental para interpretação da composição e da estrutura de 

florestas (WHITMORE; BROWN, 1996). 

Também a luminosidade pode interferir na germinação de sementes, de 

acordo com o comportamento germinativo. Em relação à luz as sementes podem 

ser classificadas como fotoblásticas positivas (que precisam de luz para 

germinar), fotoblásticas negativas (tem sua germinação inibida pela luz) e 

fotoblásticas neutras com germinação indiferentes à luminosidade (VAZQUEZ-

YANES; OROZCO-SEGOVIA, 1992). 
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2.4 Microclima florestal e impactos na dinâmica sucessional 

Em regiões cobertas por vegetação densa, como encontrados em biomas 

de florestas tropicais, apenas uma pequena fração da radiação incidente no topo 

do dossel da floresta é capaz de chegar ao solo. Essa radiação que chega ao 

sub-bosque é temporal e espacialmente variável, sendo que 90% da radiação 

está na forma de sunflecks (CHAZDON, 1988). Os sunflecks podem ser definidos 

como sendo feixes de radiação direta que ultrapassam as clareiras presentes no 

dossel da floresta (NORMAN; MILLER, 1971). Normalmente, esses sunflecks  

variam muito, em abrangência, duração, frequência e densidade (VIERLING; 

WESSMAN, 2000), e dependem da posição e altura da clareira no dossel; a qual, 

por sua vez, varia em função do tamanho, o tipo de queda da árvore envolvida e 

sua geometria (BROWN, 1993; DENSLOW, 1987; HUBBELL et al., 1999). Além 

disso, a radiação direta que chega ao sub-bosque por meio de sunflecks varia 

de acordo com o arranjo da vegetação entre os estratos verticais da floresta, 

bem como em relação a posição do sol no céu, a qual é dependente da 

declinação e do tempo solar (MACIEL; WATZLAWICK; SCHOENINGER, 2002). 

Por último, as interferências naturais como o movimento da folhagem e ramos 

induzidos pelo vento (no dossel ou nas plantas de sub-bosque), movimento das 

nuvens que obscurecem ou revelam o sol podem afetar a incidência e a duração 

dos sunflecks (CHAZDON; PEARCY, 1991). 

Sabe-se que céus nublados podem bloquear feixes de radiação direta e 

são importantes filtradores de sunflecks, refletindo num padrão diário e/ou 

sazonal da radiação solar direta que chega ao sub-bosque. Além disso, os 

regimes de sunflecks no sub-bosque são determinados, em parte, pela rotação 

da Terra (WAY; PEARCY, 2012). Num dia claro, por exemplo, uma planta do 

sub-bosque em locais mais sombreados pode receber 300 ou mais sunflecks. 

No entanto, a grande maioria dos sunflecks são mais curtos do que 10 segundos 

(CHAZDON, 1988; PEARCY; CALKIN, 1983). Sunflecks maiores que dois 

minutos, representam apenas 5% de todos os sunflecks em sub-bosques 

florestais e contribuem mais que 75% da radiação direta total que chega no sub-

bosque (WAY; PEARCY, 2012). Dependendo da estrutura do dossel, estes 

sunflecks podem proporcionar até 90% do aporte energético para a comunidade 
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de plantas do sub-bosque (PEARCY, 1990). Estimativas da duração potencial 

dos sunflecks têm mostrado forte correlação com crescimento inicial de plantas 

em ambientes de floresta tropical (SAGE; PEARCY, 1987), e sua efetiva 

utilização é uma condição determinante para o crescimento e sobrevivência de 

plântulas no sub-bosque. 

Quanto a sobrevivência e ao crescimento de plântulas, as espécies 

florestais podem ser divididas em dois grupos extremos com base a quantidade 

de luz que chega ao ambiente e que resultam em diferentes estratégias de 

crescimento (WHITMORE, 1989). As plantas dos estágios iniciais ou pioneiras 

(intolerantes a sombra) são encontradas geralmente em locais onde se formam 

clareiras de tamanho médio à grande e, consequentemente, o tempo de duração 

dos sunflecks são maiores. Esse grupo de plantas possui metabolismo plástico 

quanto à um maior período de tempo de sunflecks incidentes, logo usufruem 

melhor dos sunflecks de maior duração. Além disso, as espécies pioneiras 

geralmente possuem menor estado de indução fotossintética, que pode ser 

definido como sendo o tempo necessário para as folhas alcançarem a 

fotossíntese máxima, após exposição à luz (LICHTENTHALER et al., 1981). 

Por outro lado, as plantas climácicas (tolerantes a sombra) se 

desenvolvem no sub-bosque com sombra e diminuem os custos de manutenção 

do maquinário fotossintético, que está aclimatado a ambientes com pouca luz. 

Dessa forma, existe um grau de crescimento menor de plântulas climácicas - em 

relação as pioneiras devido suas taxas metabólicas mais baixas influenciados 

pelos baixos níveis de radiação que chega ao sub-bosque (WAY; PEARCY, 

2012). As espécies climácicas possuem folhas tipicamente de sombra, as quais 

têm uma grande área foliar especifica (razão em área foliar e massa da folha), 

com poucas camadas de mesofilo preenchido (parênquima paliçádico) e altas 

concentrações de clorofila por unidade de massa seca, e com baixas 

concentrações de Rubisco (GIVNISH, 1988) Portanto, as mesmas possuem 

baixos investimentos em proteínas fotossintéticas e atingem o ponto de 

saturação de luz em valores relativamente baixos de radiação. Logo, as taxas 

fotossintéticas máximas das climácicas são muito menores do que as folhas 

tipicamente de sol, geralmente encontradas em espécies pioneiras. 
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A vegetação presente no sub-bosque é condicionada a variações 

repentinas de RFA provenientes de aberturas de clareiras no dossel, e por isso 

a vegetação do sub-bosque são condicionadas a funcionar como folhas de 

sombra, encontradas em maior proporção nas climácicas, que maximizam a 

captação de luz. Para essas plantas, cada feixe de luz (sunfleck) é importante 

(WAY; PEARCY, 2012). O sunfleck inicial, ou seja, o primeiro que incide nas 

folhas corresponde ao seu estado de indução fotossintética, de modo que, uma 

vez “preparada” por um sunfleck inicial, elas permanecem capazes de responder 

mais rapidamente aos outros que virão (ZIPPERLEN; PRESS, 1997). Essa 

limitação, portanto, é gradualmente removida durante os sunflecks 

subsequentes (KIRSCHBAUM; PEARCY, 1988), sugerindo que plantas do sub-

bosque estão em constante estado intermediário de indução durante o dia 

(CHAZDON; PEARCY, 1986). Essa resposta de indução depende de vários 

mecanismos regulatórios, cada um trabalhando em uma escala de tempo distinta 

(WAY; PEARCY, 2012). Primeiro, o tempo de indução sob um sunfleck contínuo 

condiciona a rapidez com que a planta pode explorar mudanças na 

disponibilidade de luz que chega ao sub-bosque de uma forma ideal. Em 

segundo lugar, é importante manter o estado de indução alto mesmo sob 

condições de poucos sunflecks, a fim de aproveitar o próximo de forma eficiente. 

Terceiro, as condições de radiação direta contínua são raras, e é importante que 

tenha um padrão com períodos de baixa radiação para criar uma indução. O 

quarto fator é o grau de abertura estomática. A resposta estomática após uma 

mudança súbita do nível de luz é bastante lenta. Um alto grau de abertura 

estomática ao longo do dia permite que a planta responda rapidamente à 

ocorrência imprevisível de sunflecks (POORTER; OBERBAUER, 1993). 

A capacidade de uma planta em responder à abertura de clareiras e ao 

aumento na quantidade e, principalmente, na duração dos sunflecks parece ter 

importante repercussão na sua manutenção e permanência no ecossistema 

(BAILEY; HORTON; WALTERS, 2004). Quando há grandes perturbações que 

acometem o dossel da floresta pode-se abrir clareiras de tamanho de médio à 

grande porte, remetendo a sunflecks de período de tempo maiores. Esses 

sunflecks longos, geralmente apresentam mais que 30 minutos de incidência 

direta (ELIÁŠ, 2014), que pode gerar um balanço positivo de carbono em 
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espécies pioneiras, mas podem ocasionar estresse às plantas climácicas (WAY; 

PEARCY, 2012). Essa condição de estresse é conhecida como fotoinibição, e é 

definida como um complexo conjunto de processos moleculares que promovem 

a inibição de fotossíntese através do excesso de luz incidente (POWLES, 1984). 

Uma repentina mudança de uma espécie climácica do sub-bosque com a 

abertura de uma clareira pode influenciar uma série de reações de estresses, 

durante a exposição das altas irradiâncias, em soma aos efeitos da baixa 

disponibilidade de água (KRAUSE; WINTER, 1996). Em ambientes de alta 

irradiância e com pouca água, as plantas climácicas devem possuir adaptações 

morfológicas que diminuam ou mesmo evitem os efeitos sinergéticos desses 

estresses, uma vez que precisam alcançar seu estado funcional máximo 

(VALLADARES et al., 2004).  

 

2.5 Metodologias para análises das clareiras em florestas tropicais 

A cobertura promovida pelo dossel florestal controla a quantidade, 

qualidade e distribuição temporal e espacial da radiação solar incidente no sub-

bosque (GALVANI; LIMA, 2014). Isso reflete posteriormente em níveis 

diferenciados de umidade e temperatura do ar e condições de umidade do solo. 

A cobertura do dossel também promove a interceptação das chuvas, reduzindo 

o impacto direto sobre o solo, alterando, portanto, as condições microclimáticas 

do sub-bosque (WIRTH; WEBER; RYEL, 2001). Assim, a caracterização da 

cobertura vegetal em sua estrutura e distribuição espacial, representa o ponto 

inicial para estudos de fenômenos físicos e fisiológicos que ocorrem em seu 

interior (GALVANI; LIMA, 2014). 

As estimativas da radiação incidente no sub-bosque florestal podem ser 

feitas de forma direta ou indireta (GALVANI; LIMA, 2014). Os métodos diretos, 

na maioria das vezes, necessitam coletar o material foliar (ramos de árvores), 

por isso são destrutivos, demorados, às vezes impraticável ou perigoso devido 

ao difícil acesso. Como por exemplo, a remoção das folhas ou da biomassa, e 

usar as relações alométricas entre a área foliar e o caule (BLOOM et al., 1989; 

CHERRY et al., 1998). Outra medição direta seria a avaliação quantitativa do 

regime de luz em ambiente de floresta, como a medição da RFA utilizando 
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sensores acoplados a estações meteorológicas. Esse método consome tempo e 

dinheiro, devido a rápida variação espacial e temporal da luz que chega ao sub-

bosque, o que também torna difícil a medição, e os equipamentos costumam ser 

caros (GALVANI; LIMA, 2014; JELASKA, 2008). Métodos diretos são 

importantes para se ter uma medida real do dossel foliar a partir de uma 

amostragem representativa em função do tamanho e tipo de planta (FAVARIN 

et al., 2002). No entanto, é pouco viável quando se deseja realizar uma grande 

amostragem em culturas florestais, pois usa-se processos de remoção de folhas, 

sendo considerados destrutivos quando realizados em uma maior quantidade de 

árvores. 

Em função das dificuldades encontradas para a medição direta da 

radiação solar no interior de florestas, foram desenvolvidos métodos indiretos 

visando determinar a quantidade de radiação que chega ao sub-bosque com 

base na estrutura que compõe o estrato vertical superior do dossel. Os métodos 

indiretos possibilitam por meio da fração de radiação transmitida dentro do 

dossel e baseiam-se na distribuição e arranjo dos elementos foliares no dossel 

(JONES, 1992). Um deles é o método de fotografias hemisféricas, obtidas por 

meio de lentes do tipo “olho de peixe” (JENNINGS, 1999). As fotografias 

hemisféricas permitem mapear o tamanho, a magnitude e distribuição das 

aberturas do dossel  no local em que a fotografia foi obtida (JELASKA, 2008). A 

fração de abertura do dossel é medida em múltiplos ângulos visados em ordem, 

analiticamente separada, e quantificada em ângulo e área foliar. É uma 

alternativa econômica para a estimativa da radiação solar que chega ao sub-

bosque, devido ao menor custo de aquisição do equipamento (MACFARLANE; 

GRIGG; EVANGELISTA, 2007). Além da avaliação indireta da radiação 

disponível no sub-bosque, as fotografias hemisféricas também podem ser 

utilizadas para avaliar as características da estrutura do dossel (abertura do 

dossel e a distribuição de clareiras) (GALVANI; LIMA, 2014). Desta forma, as 

fotografias hemisféricas podem ser utilizadas para determinar a geometria e a 

posição das aberturas no dossel, a passagem da radiação solar em períodos 

sazonais, e subsequentemente, calcular indiretamente vários parâmetros 

relacionados com a disponibilidade de radiação luminosa no sub-bosque 

(ROXBURGH; KELLY, 1995).  
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O método das fotografia hemisférica se fundamenta no encontro de 

limiares de um valor ótimo de brilho para o ponto de imagem (pixel), que permite 

distinguir entre a vegetação e o céu (JELASKA, 2008). O modelo matemático de 

integração da atenuação da radiação no dossel de forma exponencial é integrado 

pelo método do tipo ‘gap fraction’ descrito por BLOOM et al., (1989). Dessa 

forma, as imagens são binarizadas entre pixels pretos (vegetação) e brancos 

(céu) (FRAZER, 1999). Vários softwares, comerciais ou de acesso livre, têm sido 

desenvolvidos (Wiscanopy; Solarcalc; Winphot; HemiView) e, 

consequentemente, usados em uma ampla gama de aplicações 

(INSTRUMENTS, 2001; RICH et al., 1999; TER STEEGE, 1998). Desses 

softwares, o Gap Light Analyzer (FRAZER, 1999) tem se destacado  para 

diferentes aplicações ao longo do mundo, como por exemplo; SCHNITZLER; 

CLOSSET, (2003), SHEARER et al. (2007); JARČUŠKA (2014); e outros. 

JARČUŠKA (2014) destacou que uma das desvantagens do GLA é que ele 

realiza manualmente e de forma interativa, a seleção do valor de limiar para 

diferenciar a cobertura vegetal e o céu, o que pode gerar erros com a variação 

dependente do sujeito que da sensibilidade de quem processa a imagem. No 

entanto, autores como JELASKA (2008), também observado por FRAZER 

(1999), afirmam que uma forma de minimizar esse tipo de erro seria o de usar o 

canal do azul, considerado o melhor canal para a separação dos pixels entre 

classes de céu e da presença de vegetação. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado em remanescentes da Mata Atlântica do sul do 

estado da Bahia, Brasil (figura 1), contendo remanescentes de Floresta 

Ombrófila Densa de baixada (THOMAS et al., 1998). A floresta tropical úmida de 

planície predomina na região, e é caracterizada pela verticalização dos estratos 

de floresta, com dossel variando entre 25 e 35 m e árvores emergentes com até 

40 m de altura (THOMAS, 2003). A vegetação se destaca pela alta riqueza e  

nível de endemismo, com muitas epífitas, árvores de dossel e de sub-bosque 

(THOMAS et al., 1998). O clima é do tipo Af na classificação de Köpen, quente 

e úmido, sem estação seca definida, com temperatura e precipitação média 

anual de 25ºC e 1200 mm (MORI et al., 1983). Esse estudo foi realizado, em 

fragmentos florestais, imersos em uma matriz composta por vários mosaicos de 

áreas com diferentes graus de perturbação, desde áreas florestais mais 

preservadas até áreas com cultivos (MMA-BRASIL; IBAMA, 1998).  

Foram identificadas previamente as regiões entre os rios Jequitinhonha e 

Contas, com latitudes 16º26’02” S e 13º34’44” S respectivamente, onde possam 

ser identificados trechos representativos do bioma de Mata Atlântica, que 

apresentam, solo composição florística e topografia similares. Em seguida, foram 

obtidas imagens de alta resolução por meio dos satélites QuickBird e WorldView 

(a partir de 2011), ou que já estavam disponíveis por meio do satélite RapidEye 

(2009-2010). A partir dessas imagens foi possível diferenciar as diferentes 

tipologias florestais fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). O 

próximo passo foi realizar a validação das análises das imagens no campo, a 

partir do qual foi possível elaborar um mapa de uso da terra para uma área de 

3.470 km², inserindo os municípios de Belmonte, Una, Santa Luzia, Mascote e 

Canavieiras 
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Figura 1. Localização dos 18 remanescentes florestais amostrados na 

Floresta Atlântica do Sul da Bahia situados na região (a) Norte e (b) 

Sul.  
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3.2 Cálculo da cobertura florestal 

Esse trabalho faz parte da REDE SISBIOTA, uma rede de pesquisa em 

funcionamento ecológico de paisagens florestais, que investiga de que forma a 

perda da variável cobertura florestal afetam os processos e padrões regionais de 

biodiversidade em paisagens antrópicas (COELHO, 2016). 

Foram identificados e mapeados 58 sítios localizados dentro dos 

fragmentos de floresta nativa. Para o cálculo de cobertura florestal utilizou-se o 

ArcGis (versão 10.2), foi considerada o montante de floresta nativa (excluídas 

plantações sombreadas de cacau, bem como os plantios de eucalipto) em um 

raio de 1 km a partir do centro de cada sítio, resultando numa paisagem de 

aproximadamente 13 km². O raio de 1 km foi selecionado uma vez que essa 

escala foi a mais apropriada para verificar a relação entre cobertura florestal e 

características estruturais da floresta (ROCHA-SANTOS et al., 2016). Para este 

estudo foram sorteados 18 fragmentos, com a distância mínima de 2 km entre si 

para evitar sobreposição, que compreendem um gradiente entre 4% a 93% de 

cobertura florestal (Fig.1)   

 

3.3 Delineamento amostral e fotografias Hemisféricas 

Em cada um dos 18 fragmentos, foi estabelecida uma parcela de 100 x 50 

m, próxima ao centro de cada fragmento florestal selecionado sempre que 

possível. Nessas parcelas foram obtidas 10 fotos hemisféricas (cinco de cada 

lado) em pontos demarcados com distância de 20 m entre si para evitar 

sobreposição. Os pontos foram marcados a partir do início do transecto (marco 

de 10 m) ao qual adentramos 15 m na mata (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema ilustrando a distribuição espacial das fotogra fias 

hemisféricas nos fragmentos florestais.  

 

 No total foram feitas 180 fotos entre os meses de junho a novembro de 

2017. As fotografias hemisféricas foram obtidas a uma altura de 1,5 m utilizando 

um tripé e uma câmera digital Nikon Coolpix 4300, equipada com uma lente olho-

de-peixe (180º) (Figuras 2 e 3). Para a obtenção das imagens, a lente foi nivelada 

com nível de bolha comum. Além disso, um ponto ao longo do perímetro da lente 

foi marcado com fita adesiva vermelha. Esse ponto foi usado como referência ao 

norte magnético, o qual foi referenciado com auxílio de uma bússola. Todas as 

imagens foram georrefenciadas, utilizando-se um GPS Garmin Map 64s. As 

fotografias hemisféricas foram obtidas preferencialmente um pouco antes do 

nascer do sol, pouco antes do pôr do sol ou sob um céu nublado, para obter o 

melhor contraste.  
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Figura 3. Câmera fotográfica e lente olho-de-peixe utilizadas para a 

obtenção das fotografias hemisféricas.  

 

3.4 Analise do banco de dados (fotografias hemisféricas) 

As imagens foram analisadas utilizando-se o software Gap Light Analyzer 

- GLA (FRAZER, 1999). Para as análises, inicialmente as imagens são 

registradas e é identificada a orientação geográfica (nesse estudo foi utilizado o 

norte magnético e estabelecido a extensão circular da imagem hemisférica). Em 

seguida, foram feitas as configurações do arquivo de entrada, com base nas 

informações das coordenadas geográficas de cada local onde as fotografias 

foram obtidas. Posteriormente, as imagens foram binarizadas entre pixels pretos 

(vegetação) e brancos (céu) e encontrado, manualmente, o limiar entre o 

contraste dos pixels. A desvantagem mais considerável desse software é a 

execução manual para encontrar o limiar quando a imagem é binarizada entre a 

vegetação (preto) e o céu (branco) – apesar ser  uma fonte incontestável de 

controvérsias, contradições e erros  (NOBIS; HUNZIKER, 2005) o mesmo pode 

ser solucionada usando o canal azul, uma opção encontrada no próprio 

programa, que provou ser o melhor para a separação dos pixels da vegetação e 

do céu (HARDY et al., 2004). Além disso, esse erro pode ser suavizado se a 
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mesma pessoa avaliar todas as imagens, pois os erros seriam padronizados 

para todas as fotos (BEAUDET; MESSIER, 2002).  

 A partir disso, cada imagem foi tratada independentemente por um único 

avaliador, e foi utilizada a média da soma das dez fotos da parcela para o cálculo 

dos sunflecks de cada fragmento. Além disso, foi programado que os sunflecks 

fossem computados a cada 2 minutos e agrupados, posteriormente, em 6 grupos 

de classes temporais diferentes: 2-4 min, 4-8 min, 8-16 min, 16-32 min, 32-64 

min e maiores ou iguais a 64 min. Os sunflecks  também foram separados em 

grupos contrastantes <32 min, e ≥32 min, baseado no tempo referencial de 30 

minutos a partir do qual ocorre  uma possível fotoinibição de comunidades de 

plântulas sensíveis e plantas jovens aclimatadas ao sub-bosque à um maior 

período de tempo de incidência de sunflecks no sub-bosque (ELIÁŠ, 2014). Para 

todas as análises das fotos foi utilizado o índice de nuvens de 0,5, pois a região 

não possui estações chuvosas bem definidas. Finalmente, foram calculados o 

número absoluto dos sunflecks para os 8 grupos de diferentes classes temporais.  

 Foi utilizado modelos lineares para analisar a relação entre a perda de 

cobertura florestal e o número de sunflecks das diferentes classes temporais. 

Como o número de sunflecks se tratam de dados de frequência (variável 

discreta), foi considerada como uma variável contínua. Devido a superdispersão 

dos dados (overdispersion) foi utilizado uma Regressão Linear Simples com 

distribuição binomial negativa que se ajustou melhor a superdispersão dos dados 

do que a distribuição do tipo Poisson. As análises estatísticas foram realizadas 

por meio do software R (BUNN; KORPELA, 2018). 

Os cálculos foram feitos para um total de 183 dias ao longo do ano, de 21 

de junho à 21 de dezembro, que consistem nos solstícios de verão (duração do 

dia mais longo) e de inverno (duração do dia mais curto), representando os dias 

de maior e menor período de luminosidade durante o ano. 
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4. RESULTADOS 

 

No período de 183 dias, compreendido entre o solstício de inverno e de 

verão (21 de junho a 21 de dezembro), e para todas as classes temporais, foram 

encontrados em torno de 34.017 sunflecks (Tabela 1). O maior número de 

sunflecks ocorreu na classe temporal mais curta (2 < 4 minutos), enquanto que 

o menor número foi na classe temporal mais longa (≥ 64 minutos). Na classe 2 

< 4 minutos foram encontrados, em média, 1.094 sunflecks, variando de 613 

sunflecks, no fragmento com 85% de cobertura florestal, até 1.955 sunflecks, no 

fragmento com 4 % de cobertura florestal. Já na classe mais longa (≥ 64 minutos) 

a média foi de 9 sunflecks. Sunflecks iguais ou maiores do que 64 minutos não 

foram encontrados nos fragmentos com 51% e 62% de cobertura florestal. O 

maior número de sunflecks iguais ou maiores do que 64 minutos foi encontrado 

no fragmento com 15% de cobertura florestal. Nos fragmentos imersos em 

paisagem mais florestadas (mais que 69% de cobertura florestal) foram 

encontrados menos que 8 sunflecks longos (≥ 64 minutos). Esses resultados 

indicam uma tendência de maior ocorrência de sunflecks longos nos fragmentos 

localizados em paisagens mais desmatadas (Tabela 1).  
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Tabela 1. Valores médios do número absoluto de sunflecks por 

fragmento e classe temporal (min.) (n = 10) em função da cobertura 

florestal (CF), e contribuição relativa das classes em relação ao 

número total de sunflecks. Valores em negrito correspondem ao maior 

e menor número de sunflecks encontrados em cada classe temporal.  

 Número absoluto de sunflecks por classe temporal (min.) 

CF (%) 2 < 4 4 < 8 8 < 16 16 < 32 32 < 64 ≥ 64 Sub-total 

4 1.955,0 857,3 335,7 147,9 56,8 7,8 3.360,5 

15 830,4 417,0 179,9 88,2 28,4 27,1 1.571,0 

17 965,4 467,0 208,8 89,8 43,1 6,1 1.780,2 

21 1.037,4 437,4 168,7 62,2 26,5 9,3 1.741,5 

23 1.214,9 541,0 221,1 81,1 41,2 21,1 2.120,4 

24 1.614,8 679,9 256,5 76,8 20,8 26,4 2.675,2 

40 969,9 460,2 174,2 50,9 12,3 5,2 1.672,7 

46 1.230,2 600,0 218,2 80,0 27,9 5,9 2.162,2 

49 1.183,6 582,4 236,8 89,2 23,6 10,8 2.126,4 

51 962,3 422,2 167,1 51,4 10,7 0,0 1.613,7 

57 1.015,2 394,8 143,7 44,3 13,7 10,2 1.621,9 

61 1.120,5 491,8 179,3 68,7 13,5 2,1 1.875,9 

62 857,6 361,8 101,7 20,5 1,4 0,0 1.343,0 

63 1.041,4 572,6 245,5 106,7 26,7 10,5 2.003,4 

69 804,8 376,3 142,1 51,1 17,4 3,8 1.395,5 

75 1.180,5 498,1 201,6 98,3 41,9 7,9 2.028,3 

85 612,9 276,8 94,9 36,1 15,1 3,0 1.038,8 

93 1.096,0 509,6 193,6 63,2 18,2 5,4 1.886,0 

Média 1.094,0 497,0 192,7 72,6 24,4 9,0 1.889,8 

C.V. (%) 0,27 0,26 0,29 0,40 0,57 0,89  

Sub-total 19.692,8 8.946,2 3.469,4 1.306,4 439,2 162,6 34.016,6 

% total 57,9 26,3 10,2 3,8 1,3 0,5  

 

Nas classes temporais intermediárias, ou seja, entre 2 < 4 minutos e ≥ 64 

minutos, também houve uma tendência de um maior número de sunflecks nos 

fragmentos com menor cobertura florestal (Tabela 1). Por exemplo, entre 4 < 8 

minutos, o maior e o menor número de sunflecks foram observados nos 

fragmentos com 4 % e 85 % de cobertura florestal, respectivamente. Tendência 

semelhante ocorreu nas classes temporais 8 < 16 e 16 < 32 minutos. Na classe 

temporal 32 < 64 minutos o maior número de sunflecks também ocorreu no 

fragmento com cobertura florestal de 4%. Nesse caso, o menor número de 

sunflecks encontrado no fragmento com 62 % de cobertura florestal. 
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Na Figura 4 é apresentada a comparação do percurso do sol em 

fragmentos com percentuais de cobertura florestal nos quais foram obtidos os 

valores extremos para os sunflecks ≥64 minutos, ou seja, nos fragmentos com 

15% e 85% de cobertura florestal. No fragmento com cobertura florestal de 15% 

o maior número de sunflecks na classe temporal ≥ 64 minutos (Tabela 1) está 

claramente associado com a presença de maiores clareiras no dossel da floresta 

(Figura 4A e 4B). Em contrapartida, nota-se que o contrário é verificado no 

fragmento com 85% de cobertura florestal (Figura 4C e 4D), ou seja, há um maior 

preenchimento do dossel e o número de sunflecks na classe temporal ≥ 64 

minutos foi muito menor (Tabela 1). 

 

Figura 4. Percurso do sol (em amarelo) ao longo de 183 dias entre 21 

de junho (solstício de inverno) e 21 de dezembro (solstício de verão) 

para uma fotografia hemisférica representativa, com base na média dos 

sunflecks ≥ 64 minutos (n = 10), dos fragmentos com cober tura florestal 

de 14,82% (A, B) e 85,34% (C, D).  

 

A cobertura florestal em escala de paisagem está relacionada 

significativamente com o número de sunflecks, no qual o aumento da cobertura 
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florestal leva a diminuição do número de sunflecks para todas as classes 

temporais (Figura 5 e Tabela 2). Os menores valores da inclinação foram 

observados para as menores classes temporais (2 < 4 e 4 < 8 minutos). Por outro 

lado, as maiores inclinações ocorreram nas maiores classes temporais (32 < 64 

e ≥ 64 minutos). Isso significa que a diferença do número de sunflecks curtos é 

menos discrepante (4 vezes menor) do que a de sunflecks longos, os quais são 

muito mais numerosos em paisagens desmatadas do que em paisagens 

florestadas. Esses resultados indicam que existe uma menor variação entre 

fragmentos para o número de sunflecks de menor duração (até 32 minutos), 

sendo as maiores diferenças ao longo do gradiente de cobertura florestal 

encontradas para os sunflecks de maior duração (maiores ou igual a 32 minutos). 

 

Figura 5. Relações entre a porcentagem de cobertura florestal na 

paisagem e o número absoluto de sunflecks para seis classes 

temporais (n = 18). 
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Tabela 2. Valores log da inclinação, erro padrão (EP), valor de z e prob
abilidade (p) para as regressões entre a cobertura florestal e as class
es temporais dos sunflecks (min.) (n = 18). O maior e o menor valor d
a inclinação por classe temporal estão destacados em negrito. 

Sunflecks Inclinação EP z p 

2 < 4 -0,005073 0,002062 -2,46 0,0139 

4 < 8 -0,004886 0,002052 -2,381 0,0173 

8 < 16 -0,005993 0,002358 -2,542 0,011 

16 < 32 -0,007214 0,003427 -2,105 0,0353 

32 < 64 -0,010463 0,004922 -2,126 0,0335 

> 64 -0,019183 0,007225 -2,655 0,00793 

< 32 -0,005199 0,002044 -2,544 0,011 

≥ 32 -0,012413 0,004977 -2,494 0,0126 

 

De fato, quando os sunflecks foram agrupados em apenas duas classes 

temporais contrastantes (curtos, com < 32 minutos, e longos, com ≥ 32 minutos), 

observou-se uma clara tendência de maior variação (maior inclinação) entre 

fragmentos para os sunflecks longos (Figura 6 e Tabela 2). Ou seja, a inclinação 

da regressão para a classe temporal ≥ 32 minutos foi cerca de duas vezes maior 

do que a inclinação da classe temporal < 32 minutos. O maior e o menor 

coeficiente de variação (CV, %) foram observados para as classes temporais 

entre 2 < 4 e ≥ 64 minutos (Tabela 1). O CV da classe temporal ≥ 64 minutos foi 

aproximadamente três vezes maior do que o CV da classe temporal 2 < 4 

minutos. Além disso, observa-se que as classes temporais 2 < 4, 4 < 8 e 8 < 16 

variaram pouco entre elas em relação ao CV. Essa variação foi muito maior nas 

classes temporais de 16 < 32, 32 < 64 e ≥ 64 minutos, chegando a valores até 

três vezes maiores do que as classes temporais menores que 16 minutos. Isso 

confirma a mesma tendência dada pela inclinação dos modelos (Tabela 2). 
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Figura 6. Relações entre a porcentagem de cobertura florestal em 

escalada de paisagem e o número absoluto de sunflecks menores que 

32 e maiores ou igual a 32 min. (n = 18).  

 

5. DISCUSSÃO 
 

Este estudo mostra pela primeira vez a influência da redução da cobertura 

florestal em escala de paisagem no regime de sunflecks no sub-bosque, 

evidenciando um importante mecanismo que pode estar por traz das mudanças 

no estabelecimento e recrutamento dos diferentes grupos sucessionais da 

comunidade vegetal. Além disso, traz uma metodologia pioneira baseada em 

fotos hemisféricas para analisar de modo indireto a radiação fotossintéticamente 

ativa disponível no sub-bosque florestal, por meio da estimativa do número e 

duração de sunflecks. O uso de fotografias hemisféricas para estimativas de 

parâmetros da cobertura vegetal, como a abertura do dossel e avaliação da 

incidência de sunflecks que chegam ao sub-bosque, foram realizadas com 

praticidade, eficiência e baixo custo, evidenciando que a metodologia testada foi 

pertinente para atingir os objetivos.  

Os resultados demonstraram que os sunflecks das menores classes 

temporais representaram a maior fração dos sunflecks registrados em florestas 

tropicais no sul da Bahia, Brasil. PEARCY & CALKIN, (1983) também 

observaram a maior frequência de sunflecks de curta duração numa floresta 

tropical úmida no Havaí, sendo que dois terços dos sunflecks incidentes no sub-

bosque duraram menos de 30s. O GLA (Gap light analyzer) não nos permite 

calcular sunflecks menores que 2 min, por isso delimitamos a partir dos 2 min 
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que é o menor tempo possível na plataforma do programa para todos os 

sunflecks. 

 

5.2 A importância do tempo de duração do sunflecks  

Sunflecks com períodos de tempos menores parecem ser vantajosos para 

as espécies climácicas do sub-bosque (KURSAR; COLEY, 1993). Num primeiro 

momento, os sunflecks mais curtos podem contribuir para a ativação do sistema 

fotossintético da planta, ou seja, uma resposta de indução lenta no início, porém 

contínua ao longo do tempo. Esses sunflecks curtos tornam a planta apta para 

aproveitar os sunflecks subsequentes disponíveis para um ganho de carbono. 

Além disso, sunflecks curtos podem favorecer uma maior produção para uma 

enzima auxiliar (Rubisco Activase) em conjunto com a Rubisco que aumentam a 

taxa de ativação, e, portanto, de indução fotossintética. Os tempos de indução 

tendem a ser mais rápidos para plantas cultivadas sob diferentes regimes de luz, 

preferencialmente períodos mais curtos entre os próximos sunflecks que devem 

favorecer uma maior síntese de Rubisco (WAY; PEARCY, 2012). Logo, isso 

proporciona uma maior fixação de carbono para espécies de plantas climácicas 

que se encontram no sub-bosque (POORTER; OBERBAUER, 1993). Isso 

confirma maior eficiência do fitness (sobrevivência, crescimento e reprodução), 

em sua maioria, provindos de sunflecks curtos para recrutamento e estabilização 

de espécies climácicas. Em contraste,  sunflecks de tempo maiores, geralmente 

maiores que 30 minutos de radiação direta (ELIÁŠ, 2014), utilizados para 

manutenção de um balanço positivo de carbono em espécies pioneiras, podem 

ocasionar estresse às plantas climácicas que se encontram no sub-bosque 

(WAY; PEARCY, 2012). Partindo desse raciocínio, espera-se encontrar menor 

abundância e riqueza de espécies climácicas em percentuais de cobertura 

florestal menores por haver uma frequência maior de sunflecks duradouros. 

Nos últimos anos, vários estudos têm demonstrado a importância da 

indução fotossintética na eficiência fotossintética em diferentes grupos 

sucessionais de plantas que possuem preferências ecológicas distintas, tais 

como as climácicas encontradas em sub-bosque versus as pioneiras que são 

encontradas em clareiras com tamanhos consideráveis (CHEN; KLINKA, 1997; 
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KÜPPERS et al., 1996; LOPEZ et al., 2008; ÖGREN; SUNDIN, 1996; URBAN et 

al., 2007; VALLADARES et al., 2004; YANHONG et al., 1994). O padrão que 

emerge desses estudos é que as plantas climácicas presentes no sub-bosque 

sombreados ou cultivadas sob condições de pouca luz geralmente têm taxas 

mais rápidas de indução. Essas taxas de indução atingem 90% da indução total 

em um tempo menor quando submetidos à sunflecks curtos, subsequentes e 

intermitentes (WAY; PEARCY, 2012). Assim, sunflecks menores são mais 

eficientes para o estabelecimento de plantas climácicas no sub-bosque. Já em 

locais de sunflecks de longa duração podem restringir o seu estabelecimento por 

não atingirem uma indução fotossintética adequada.   

Em outro estudo realizado na região sul da Bahia foi observada uma 

relação positiva entre a perda da cobertura florestal e o aumento da abertura do 

dossel, ou seja, mais clareiras e/ou maiores clareiras (ROCHA-SANTOS et al., 

2017). Nosso estudo, através da duração do sunflecks, evidenciou que a maior 

abertura do dossel em paisagens desmatadas se dá por dois fatores, maior 

quantidade total de clareiras (de 2 a 3 vezes) e mais clareiras grandes que 

proporcionam sunflecks >32min (de 2 a 3 vezes mais que as paisagens mais 

florestadas). Desse modo, fragmentos imersos em paisagens altamente 

desmatadas apresentam grandes variações espaciais e temporais de níveis de 

luz, uma vez que as clareiras de grande porte podem aumentar em 100 vezes a 

radiação incidente (BROKAW, 1985; CHAZDON; FETCHER, 1984; SMITH et al., 

1992). Sendo assim, esses fragmentos que já apresentam dossel menos 

estruturado e com aberturas maiores de clareiras, ficam pouco propícios ao 

crescimento de espécies climácicas (MACIEL; WATZLAWICK; SCHOENINGER, 

2002; MARTINI, 2002; ROCHA-SANTOS et al. 2017). Isso acontece porque 

plantas jovens presentes no sub-bosque de espécies climácicas, quando 

expostas a elevadas irradiâncias são severamente fotoinibidas (ELIÁŠ, 2014). A 

fotoinibição grave resulta na perda persistente da eficiência fotossintética, como 

também pode promover a morte e a abscisão de folhas (LOVELOCK; JEBB; 

OSMOND, 1994). Enquanto plantas de espécies pioneiras estão mais adaptadas 

em locais de elevadas irradiâncias, e são favorecidas pela luz propiciadas por 

clareiras maiores (KRAUSE; WINTER, 1996; POWLES, 1984). Partindo disso, 

nossos resultados sugerem um dos mecanismos que leva a esse padrão 
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encontrado de redução de espécies climácicas com a redução da cobertura 

florestal em escala de paisagem (ROCHA-SANTOS et al., 2017). Ou seja, nosso 

estudo mostra que o regime de radiação fotossinteticamente ativa muda com a 

perda de cobertura florestal, levando o favorecimento do recrutamento de 

espécies de grupos ecológicos diferentes devido ao aumento radiação incidente 

que chega ao sub-bosque. 

 

5.3 Alterações no microclima e aclimatação das espécies pioneiras 

Além do aumento da incidência solar, outros fatores do ambiente, como 

mudanças na umidade relativa e na temperatura do ar podem ser afetadas pelo 

tempo de duração dos sunflecks. Portanto, é improvável que a fotoinibição 

sozinha seja responsável pela mortalidade de plântulas em florestas tropicais. 

Outros efeitos em combinação com a fotoinibição podem resultar na morte de 

plântulas após a formação de clareiras (LOVELOCK; JEBB; OSMOND, 1994). 

Por exemplo, num ambiente com alta irradiância há baixa disponibilidade de 

água, e as plantas devem ser capazes de balancear as suas necessidades 

fisiológicas com os estresses luminoso e hídrico aos quais estão sujeitas, ou 

possuirem adaptações morfológicas que diminuam ou mesmo evitem os efeitos 

sinergísticos desses estresses, na tentativa de alcançar seu desempenho 

fotossintético máximo (VALLADARES et al., 2004).  

Partindo disso, espécies pioneiras podem crescer em baixas ou altas 

irradiâncias e mostrar considerável estímulo depois de transferidas de um local 

de baixa para alta irradiância (alta plasticidade e alta aclimatação). Em termos 

práticos, a transferência de espécie pioneira desenvolvida no sub-bosque para 

uma clareira resulta em incremento na capacidade fotossintética para um maior 

aproveitamento da irradiância (LAVINSKY, 2009). Segundo KITAJIMA (1996), 

espécies pioneiras apresentam taxas fotossintéticas superiores às das espécies 

climácicas, o que poderia reduzir o efeito da alta luminosidade evitando o 

acúmulo potencial prejudicial de NADPH2 (molécula redutora instável produzida 

na fase fotoquímica da fotossíntese). Em consequência disso, seria possível 

disponibilizar mais aceptores de elétron com o próprio gasto de NADH2 na 

fotossíntese, retornando o NADP*. Com altas taxas fotossintéticas normalmente 
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estão associadas a altas taxas de transpiração, a diminuição da temperatura 

foliar pode também contribuir para a redução da fotoinibição nas espécies 

pioneiras (KRAUSE et al., 2001). Além disso, BAZZAZ; BAZZAZ (1996), 

documentaram que as elevadas taxas transpiratórias das espécies pioneiras 

podem ser efetivas na prevenção de aquecimento excessivo da folha quando as 

plantas estão expostas a altas intensidades luminosas. Esses autores também 

observaram que uma melhor capacidade de dissipação térmica da espécie 

pioneira em relação à espécie tardia ao longo de um dia ensolarado, desde que 

não exista restrição hídrica. 

Nossos resultados mostraram um maior número de sunflecks de classes 

temporais maiores em percentuais de coberturas florestais menores. Nos 

fragmentos de coberturas florestais menores os sunflecks curtos e longos podem 

ter favorecido as espécies pioneiras ao longo do gradiente de cobertura florestal 

e com isso houve a substituição das espécies climácicas devido a competição 

com as pioneiras, ao estresse luminoso e os efeitos sinergéticos à essa alta 

radiação. De fato, na área estudada, ROCHA-SANTOS et al. (2017) constataram 

a persistência de comunidades arbóreas de início de sucessão em paisagens 

severamente desmatadas. Por outro lado, houve o desaparecimento de famílias 

de espécies climácicas, como as Myrtaceae e Sapocetaceae, que são grandes 

sementeiras e possuem traços funcionais importantes numa floresta tropical. Os 

efeitos dessa perda podem ser prejudiciais na disponibilidade de alimentos para 

animais de médio e grande porte, pois as mesmas concentram uma grande 

quantidade de frutos carnosos, abrigo para animais nativos, acumulação de 

biomassa e sequestro de carbono (BELLO et al., 2015). Assim, a perda de tais 

espécies pode levar a redução de recursos para muitas espécies de vertebrados 

que ainda persistem nos fragmentos florestais desmatados e talvez esteja 

gerando cascatas de extinção nas cadeias tróficas.  

 

5.4 Medidas para a conservação 

O aumento de sunflecks longos em fragmentos imersos em paisagens 

desmatadas, também vai refletir nas mudanças dos grupos sucessionais da 

comunidade vegetal. De acordo com POORTER; BONGERS; BONGERS 



39 

 

(2006), podem ser considerados quatro grupos de espécies de plantas em 

florestas tropicais: 1. espécies tolerantes à sombra, que podem se estabelecer e 

sobreviver na sombra; 2. espécies parcialmente tolerantes que requerem pouca 

luz na fase adulta, porém necessitam de alta radiação para estabelecimento e 

sobrevivência; 3. pioneiras de curta duração que têm altos requisitos de luz para 

regeneração bem-sucedida e vivem até 30 anos; 4. pioneiras de longa vida, que 

têm altos requisitos de radiação para regeneração e vivem mais de 30 anos. Em 

fragmentos com maior número de sunflecks longos (maiores que 32 minutos) 

provavelmente teremos maior abundância e riqueza de espécies parcialmente 

tolerantes, pioneiras de curta duração e as pioneiras de longa vida, pois todas 

essas espécies precisam em algum momento durante a vida altos requisitos de 

sunflecks e toleram uma maior incidência de sunflecks por um período maior de 

tempo. Enquanto que em fragmentos com maiores percentagens de cobertura 

florestal temos a tendência de ter maior concentração e abundância de espécies 

tolerantes, pois as mesmas se estabelecem e sobrevivem na sombra e 

necessitam de curtos sunflecks para maior ajustamento fotossintético e 

fisiológico. Desse modo, é possível entender que a mudança no regime de 

sunflecks vai gerar mudanças na composição florística e mais especificamente 

nos grupos sucessionais, onde as espécies que necessitam de pouca luz para o 

estabelecimento e regeneração vão ser desfavorecidas. Apenas as espécies 

parcialmente tolerantes à sombra, se considerarmos um subgrupo das tolerantes 

(climácicas), vão encontrar ambiente favorável em fragmentos com baixa 

porcentagem de cobertura florestal. Portanto, mais uma vez, podemos constatar 

a perda de espécies tolerantes na composição da comunidade arbórea ao longo 

de um gradiente de perda de cobertura florestal.  

No presente estudo, nos fragmentos com percentuais de cobertura 

florestal abaixo de 40% ocorreu maior número de sunflecks de classes temporais 

≥ 64 minutos. Devido a degradação advinda principalmente pelo processo de 

perda de habitat houve uma maior frequência de clareiras maiores distribuídas 

ao longo do dossel e uma maior decadência de árvores de grande porte que são 

capazes de preencher as lacunas do dossel. Isso pode tornar o processo de 

regeneração natural inviável devido as alterações ambientais acarretadas pela 

alta radiação que chega ao sub-bosque. Isso se deve aos sunflecks de tempos 
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duradouros que influenciam diretamente no microclima e, consequentemente, na 

composição da vegetação local. Além disso, essas perturbações podem causar 

efeitos em cascata, como a defaunação pela falta de frutos carnosos providos 

das espécies climácicas, e o comprometimento da interação animal-planta 

levando a diminuição da dispersão de sementes (BELLO et al., 2015; PESSOA 

et al., 2017; SUGANUMA et al., 2008). Assim, faz-se necessário o 

reflorestamento com mudas, de espécies com diferentes níveis de tolerância a 

sombra, para que ocorra a regeneração da flora dessas áreas degradadas 

(CAVALHEIRO; TOREZAN; FADELLI, 2002). É possível aplicar o plantio e fazer 

um enriquecimento do solo com mudas de espécies nativas de rápido 

crescimento, como por exemplo espécies parcialmente tolerantes e as pioneiras 

de longa vida. Com o emprego desta técnica é possível, em cerca de um a três 

anos após o plantio, assegurar o domínio de espécies arbóreas inicialmente 

pelas pioneiras de longa vida, pois as mesmas possuem um crescimento 

verticalizado rápido e pode chegar ao dossel e aumentar o sombreamento 

(PARROTA; KNOWLES, 1999; POORTER; BONGERS; BONGERS, 2006). Em 

seguida, as espécies parcialmente tolerantes e as tolerantes poderão crescer e 

restabelecer a reestruturação da floresta, como também os serviços 

ecossistêmicos perdidos pela degradação (BELLO et al., 2015; CAVALHEIRO; 

TOREZAN; FADELLI, 2002; PESSOA et al., 2017).  

  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi observada a diminuição do número total de sunflecks para todos as 

classes temporais com o aumento do percentual de cobertura florestal em escala 

de paisagem. Além disso, entre os sunflecks presentes em paisagens mais 

desmatadas, os de maior duração (maiores ou iguais a 32 min) foi o que teve 

maior aumento. Logo, nesses ambientes os sunflecks longos limitam o 

estabelecimento de espécies tolerantes à sombra, uma vez que promovem a 

fotoinibição destas em todas as fases ontogenéticas, mas principalmente no 

recrutamento de juvenis e mudas (Eliáš, 2014).  
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Este estudo, mostra pela primeira vez a influência da perda da cobertura 

florestal em escala de paisagem no regime de sunflecks no sub-bosque. 

Aumento no tempo de duração de sunflecks podem estar relacionados com as 

mudanças no estabelecimento e recrutamento de espécies de grupos 

sucessionais mais tardios da comunidade vegetal. Tais mudanças na 

composição florística mostram que com a diminuição da cobertura florestal está 

ocorrendo um aumento de ambientes desfavoráveis para o estabelecimento de 

plantas tolerantes à sombra (climácicas). Destaca-se a importância de manter a 

cobertura florestal em escala de paisagem como um meio de prevenir sunflecks 

de tempos longos (maior que 30 minutos), que desencadeiam mudanças no 

microclima do sub-bosque, e consequentemente na composição e 

funcionalidade do remanescente florestal. 
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