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Sinopse:  

 

A composição florística e a estrutura horizontal de uma floresta 

perturbada por uma tempestade convectiva ocorrida no ano de 2005, na região de 

Manaus (AM), foram comparadas com uma floresta não-perturbada. 
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RESUMO  

Sucessão florestal em área atingida por tempestade convectiva na região de Manaus, 
Amazônia Central - Distúrbios naturais participam do processo de formação e transformação 
da paisagem. Todavia, a mudança de padrões fisiográficos e bióticos das populações afetadas 
não está relacionada apenas com a ocorrência de distúrbios. Na floresta amazônica, ventos 
com alto poder destrutivo são produzidos por tempestades convectivas, as quais são 
originadas em linhas de instabilidade, por meio do contraste de pressão e temperatura de 
diferentes massas de ar. Esses distúrbios são acompanhados por chuvas torrenciais, fortes 
ventos e descargas elétricas, que podem provocar alta mortalidade de árvores e vir a modificar 
a estrutura e o dossel das florestas. Entretanto, as conseqüências dos efeitos destas 
tempestades sobre a estrutura e o processo de sucessão, ainda são desconhecidos. Este 
trabalho descreveu a composição florística e a estrutura horizontal de uma floresta perturbada 
pela passagem de uma tempestade convectiva, que assolou a região central da Amazônia em 
Janeiro de 2005. O trecho de floresta perturbada foi comparado com um trecho de floresta 
adjacente não-perturbado, o qual não sofre intervenções antrópicas há pelo menos 100 anos. A 
chuva de sementes na floresta perturbada também foi acompanhada. O trabalho foi 
desenvolvido na região noroeste da cidade de Manaus em uma floresta de terra firme, 
localizada na bacia do rio Cuieiras (02˚33’ S; 60˚16’ W). As 1.944 árvores amostradas na 
floresta perturbada se distribuem por 50 famílias, 143 gêneros e 284 espécies. Nesta floresta, 
cinco anos após o distúrbio, a densidade (442,6 ± 46,5 ind.ha-1) e a área basal (17,6 ± 3,2 
m2.ha-1) do estrato mais danificado são inferiores às encontradas para a floresta não-
perturbada (584,3 ± 25,9 ind.ha-1 e 27,4 ± 1,8 m2.ha-1, respectivamente). Porém, a distribuição 
diamétrica da comunidade arbórea da floresta perturbada não difere da distribuição diamétrica 
da floresta não-perturbada (teste χ2

: p= 0,983), o que indica que a tempestade matou árvores 
de todas as classes de tamanho. A densidade de indivíduos mortos no estrato mais danificado 
da floresta perturbada é diferente da floresta não-perturbada (p< 0,001). Na floresta 
perturbada, a densidade de indivíduos mortos nas áreas de encosta (130,8 ± 32,9 ind.ha-1) foi 
superior à densidade de indivíduos mortos nas áreas de platô (93,7 ± 33,7 ind.ha-1) e de baixio 
(72,7 ± 29,9 ind.ha-1). Os valores de riqueza (284 espécies) e diversidade (H’= 4,77 nats.ind.-
1) da floresta perturbada são inferiores aos valores encontrados na floresta não-perturbada 
(917 e 5,85, respectivamente). Todavia, a riqueza e a diversidade de espécies da floresta 
perturbada são similares às encontradas em outras florestas de terra firme da Amazônia 
Central. A densidade de espécies pioneiras nas grandes clareiras foi maior do que nas áreas 
intactas. Provavelmente, mudanças nas condições ambientais nas áreas de grandes clareiras 
favoreceram o estabelecimento de tais espécies. Ao longo de um ano foram coletadas 5.366 
sementes e/ou propágulos na chuva de sementes da floresta perturbada. Foram reconhecidas 
232 morfoespécies e a densidade média de sementes foi de 24,8 ± 16,9 sementes.(m2)-1.ano-1 
(IC= 95%). A riqueza média foi de 14,9 ± 0,3 espécies.(m2)-1.ano-1 (IC= 95%), valor este que 
variou ao longo dos meses (p< 0,00001). 
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ABSTRACT 

Forest succession in a convective windstorm damage area in Manaus region, Central Amazon 
- Natural disturbances are key processes for landscape formation and transformation. Yet, the 
biotic and physiographic changes that occur are not exclusively related to disturbance. 
Convective storms produce low frequency disturbances that affect the forest in different ways. 
In the Amazon rainforest, downbursts are produced by convective storms embedded in squall 
lines, and formed by the contrasting pressure and temperature between air masses. They are 
followed by storms, strong winds and unusual electricity discharges. These downbursts cause 
blowdowns that are characterized by intense tree mortality and changes in canopy structure. 
The effect of blowdowns on the forest structure, associated regeneration, and succession 
processes are not fully understood. This work describes the floristic composition and 
horizontal structure, and the comparison between two different sites. One of them was a 
(remaining) secondary forest after an intense blowdown associated with a squall line that 
stuck the Amazon basin in January, 2005. The second was a pristine forest some 5 km far 
from the disturbed area. In both sites the original vegetation is characterized by evergreen 
forest with a mean canopy height of ~30 m. The studied sites are located in Manaus region, in 
the Cuieras river basin (02˚33’ S; 60˚16’ W), state of Amazonas, Brazil. In the disturbed 
forest the seed rain was measured during a 12 month period. The 1,944 trees sampled in the 
disturbed forest were distribuit in 50 families, 143 genus and 284 species. Five years after the 
disturbance, the stem density averaged 442.6 ± 46.5 stems.ha-1 (CI 95%) and basal area 
averaged 17.6 ± 3.2 m2.ha-1 (CI= 95%). These means are lower than the pristine forest figures, 
which averaged 584.3 ± 26.9 stems.ha-1 and 27.4 ± 1.8 m2.ha-1, respectively. However, the 
diameter distributions of pristine and disturbed forests have shown a very weak evidence (p= 
0.864) that they are different suggesting that the storm damaged all of diameter size classes. 
The density of dead stems was different between the pristine and disturbed areas (p<0.001). In 
the disturbed areas, the sloped terrain had density of dead stems (130 ± 33 stems.ha-1) higher 
than in (“baixios”) valleys (72,7 ± 29,9 stems.ha-1) and plateaus (93,7 ± 33,7 stems.ha-1) as 
well. The tree species richness (284) and diversity (Shannon index: H’= 4.77 nats.ind.-1) in the 
disturbed were lower than in the pristine forest (917 and 5.85, respectively).However, the 
species richnnes and diversity of the disturbed forest were similar to those observed in other 
forests in the Central Amazon. In the large gaps the density and frequency of pioneer species 
were higher than in intact areas, which suggest that in large gaps the environmental conditions 
are adequately to the pioneer species establishment. During one year period we found 5,366 
seeds from 232 different tree species. The mean density of seeds was 24.8 ± 16.9 seeds.(m2)-

1.year-1 (CI= 95%), and the mean species richness was 14.9 ± 0.3 species.(m2)-1.year-1 (CI= 
95%). The species richness changed over time (p< 0.00001). 
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1. INTRODUÇÃO  

 O bioma Amazônia é o maior corpo florestal do mundo (Rizzini, 1979) e possui 

elevada diversidade de espécies arbóreas (Rizzini, 1979; Saldarriaga et al., 1988; Phillips et 

al., 1994; Milliken, 1998; Ribeiro et al., 1999; Higuchi et al., 2004; Lewis et al., 2004). Na 

Amazônia Central, as comunidades arbóreas apresentam baixos valores de incremento e de 

mortalidade (Silva et al., 2002; Higuchi et al., 2003; Lewis et al., 2004; Vieira et al., 2005) e 

a idade de árvores com DAP ≥ 10 cm pode variar de 200 a 1.400 anos (Chambers et al., 

1998). Assim como em outras florestas tropicais, tamanha complexidade dificulta o 

entendimento do padrão de distribuição das espécies e do processo de sucessão, o que há 

muito tempo constitui um desafio para a ciência (Clements, 1936; Grubb, 1977; Braga, 1979; 

Rizzini, 1979; Clark, 1980; Swaine et al., 1987; Brokaw & Scheiner, 1989; Hubbell & Foster, 

1990).  

Além desta complexa dinâmica, distúrbios naturais de grandes proporções também 

podem participar do processo de formação e transformação da paisagem e de seus 

componentes (Dale et al., 1998; Foster et al., 1998; Turner et al., 1998; Ulanova, 2000; 

Uriarte et al., 2007). Fenômenos naturais como incêndios (Foster et al., 1998), inundações 

(Foster et al., 1998; Nelson, 2005) e tempestades convectivas, como tornados e furacões 

(Foster & Boose, 1994; Zimmerman et al., 1995; Peterson & Pickett, 1995; Rebertus et al., 

1997; Baker et al., 2002), podem produzir altas taxas de mortalidade e alterar severamente a 

estrutura de comunidades arbóreas tanto de clima temperado, como de clima tropical. 

Entretanto, as mudanças de fatores fisiográficos e bióticos das comunidades, não estão 

relacionadas apenas à simples ocorrência destes distúrbios. A magnitude, a freqüência, a 

intensidade e a duração das perturbações, assim como a resiliência das comunidades, também 

são variáveis importantes no processo de transformação da vegetação (Sousa, 1984; Brokaw 

& Wlaker, 1991; Dale et al., 1998; Turner et al., 1998). 

Tempestades convectivas de baixa frequência como tornados e furacões podem 

produzir diferentes tipos de danos. Os fortes ventos e as chuvas torrenciais, que em geral 

acompanham tais eventos (Garstang et al., 1998; Nelson et al., 1994; Hjelmfelt, 2007; 

Negrón-Juarez et al. (em preparação_a)), podem ocasionar alta mortalidade de árvores e 

modificar as taxas de seqüestro e emissão de carbono (C) de formações florestais (Chambers 

et al., 2007a; Zeng et al., 2009; Lindthrow et al., 2009). Além de promover alta mortalidade e 

modificar a estrutura de comunidades arbóreas, as tempestades convectivas podem alterar 

também as taxas de recrutamento e o estabelecimento de espécies (Schaetzl et al., 1989; 

Brokaw & Walker, 1991; Burslem et al., 2000; Paskarella et al., 2004; Uriarte et al., 2005), 
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alterar condições químicas e físicas dos solos (Putz, 1983; Schaetzl et al., 1989; Bobrovskii, 

2008), assim como a distribuição e a dinâmica de alguns grupos da fauna (Sousa, 1984; 

Schaetzl et al., 1989). 

Os efeitos danosos das tempestades convectivas já foram documentados na região do 

cinturão dos furacões (entre 10˚ e 20˚ de latitude norte e sul) (Boose et al., 2001; Uriarte et 

al., 2005; Lugo, 2008) e em áreas de maior (Rebertus et al., 1997; Baker et al., 2002) e menor 

latitude (Burslem et al., 2000). Todavia, em florestas tropicais equatoriais, pouco se sabe 

sobre a frequência, proporção e efeitos ecológicos desse tipo de distúrbio. Na região tropical, 

a formação de tempestades convectivas está relacionada com o movimento de diferentes 

massas de ar e com o aquecimento e o resfriamento dos oceanos. Tal processo envolve grande 

troca de energia e contribui para o balanço energético da Terra (Gray, 1968; Fujita, 1971, 

1981; Garstang et al., 1998).  

Na Amazônia, a formação e desencadeamento de tempestades estão associadas à 

nuvens convectivas que podem se propagar em linhas de instabilidade (single squall line), 

desde a região nordeste, até o extremo oeste da América do Sul (Garstang et al., 1998; 

Negrón-Juares et al. (em preparação_a)). Estas tempestades convectivas envolvem descargas 

elétricas, chuvas torrenciais e fortes ventos, em meio à baixa pressão atmosférica (Garstang et 

al., 1998). Os fortes ventos e as chuvas torrenciais podem causar a derrubada (blowdown) e 

morte de milhares de árvores (Nelson et al., 1994; Guimarães, 2005; Negrón-Juarez et al. (em 

preparação_a e b)), o que pode promover mudanças na estrutura e na composição de florestas 

em estádios sucessionais avançados (Chambers et al., 2009). 

Na Amazônia, a magnitude dos danos e a freqüência destes distúrbios foram descritas 

por Nelson et al. (1994). Esses autores analisaram uma série de imagens Landsat TM, entre os 

anos de 1987 e 1989, que incluiu grande parte da Amazônia brasileira. Ao todo foram 

reconhecidas 330 manchas de vegetação nativa alteradas pelos efeitos da passagem de 

tempestades convectivas, designadas microbursts ou blowdowns. No triênio estudado por 

estes autores, a área total de floresta danificada por esse tipo de distúrbio foi de, 

aproximadamente, 90.000 hectares. Ainda que eventos de pequena escala de tamanho (30 a 

100 ha) tenham sido mais freqüentes, também foram identificadas grandes manchas de 

floresta perturbada, com área total de até 3.370 hectares.  

Na região de Manaus, Chambers et al. (2009) analisaram a comunidade arbórea de 

clareiras formadas a partir de uma tempestade convectiva ocorrida no ano de 1999. Além de 

padrão espectral diferenciado, a comunidade arbórea nas áreas de clareira também apresentou 

composição florística, diversidade e estrutura diferentes daquelas encontradas em uma floresta 
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adjacente não perturbada. A densidade da madeira das espécies presentes em grandes clareiras 

também foi diferente da densidade das espécies presentes na floresta não-perturbada 

(Chambers et al., 2009).  

Na região noroeste da Amazônia brasileira existem várias manchas de vegetação com 

tais características e muitas delas estão localizadas em áreas remotas, sem rios ou estradas de 

acesso próximas, elementos que poderiam indicar a presença humana. A localização, a 

geometria e os padrões espectrais deste tipo de floresta perturbada evidenciam sua origem de 

formação e facilitam sua distinção dentre outros tipos de formações secundárias (Nelson et 

al., 1994; Guimarães, 2005; Chambers et al., 2007a e b; Chambers et al., 2009; Negrón-

Juarez et al. (em preparação_a e b)). 

Entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2005, uma tempestade convectiva assolou uma 

extensa área da Amazônia brasileira, que incluiu trechos entre as regiões de Santarém (PA), 

Manacapuru (AM) e Manaus (AM). Os fortes ventos (até 144 Km/h) e as chuvas torrencias 

(até 30 mm) que acompanharam tal tempestade ocasionaram a morte de 803,6 ± 112 milhões 

de árvores ao longo de um trecho de 2,8x106 km2 de floresta (Negrón-Juarez et al. (em 

preparação_a)). Na região noroeste da cidade de Manaus, um extenso trecho de floresta de 

terra firme foi perturbado por essa tempestade (Guimarães, 2005, Negrón-Juarez et al. (em 

preparação_a)). A alta mortalidade de árvores disponibilizou grande quantidade de biomassa 

e, em alguns locais, o desenraizamento de indivíduos de grande porte e o impacto provocado 

pela queda de parte, ou toda a copa, provocou o revolvimento e a exposição de horizontes 

inferiores do solo.  

Neste trabalho, a estrutura e a composição florística do estrato arbóreo de um trecho 

de floresta remanescente ao distúrbio de 2005 foram comparadas com uma floresta adjacente, 

não-perturbada. A coleta de dados foi conduzida em 144 parcelas permanentes (250 m2, cada) 

instaladas em diferentes níveis de distúrbio e classes topográficas. A chuva de sementes da 

floresta remanescente também foi acompanhada ao longo de um período de 12 meses.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho teve por objetivo geral descrever e comparar, a composição florística e a 

estrutura do estrato arbóreo de uma floresta perturbada pela passagem de uma tempestade 

convectiva, com uma floresta não-perturbada.  
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2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- mensurar a riqueza e a diversidade de espécies arbóreas nas duas florestas; 

- estimar a densidade de indivíduos e a área basal da comunidade arbórea das duas 

florestas; 

- descrever a distribuição diamétrica das duas comunidades; 

- testar a relação entre a topografia e níveis de distúrbio, com as variáveis estruturais 

medidas e a densidade de indivíduos mortos, nas duas florestas; 

- comparar tipos de morte e suas proporções em diferentes níveis de distúrbio e classes 

topográficas da floresta perturbada; 

- comparar florística e estruturalmente a floresta perturbada e a floresta não-

perturbada; e 

- testar a variação da densidade e da riqueza de espécies presentes na chuva de 

sementes da floresta perturbada. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Sucessão florestal, estrutura e composição de florestas tropicais 

A sucessão florestal constitui o mecanismo vital de regeneração das florestas e pode 

ser definido como o processo de substituição sucessiva de espécies no ecossistema (Denslow, 

1980; Swaine & Whitmore, 1988). A sucessão primária, necessariamente, envolve o 

estabelecimento de plantas sobre áreas previamente não vegetadas. Já no processo de sucessão 

secundária ocorre a invasão ou re-colonização de áreas previamente vegetadas, nas quais as 

antigas comunidades tenham sido alteradas por distúrbios naturais ou antrópicos (Shuggart, 

1984). 

Ainda que o incremento e o crescimento de grande parte das espécies arbóreas 

tropicais sejam lentos (Phillips et al., 1994; Higuchi et al., 1997; Silva et al., 2002; Lewis et 

al., 2004; Vieira et al., 2005), o processo de sucessão é contínuo e altamente dinâmico (Clark, 

1980; Swaine et al., 1987; Brokaw & Scheiner, 1989; Calegario, 1997; Felfili, 1997).  

Nestes ecossisteams, o processo de sucessão pode ser reiniciado após a morte ou a 

queda de uma árvore, que provoca a formação de uma abertura no dossel. A abertura 

(clareira) proporciona o aumento em quantidade e a mudança da qualidade de luz, que acabam 

por aumentar a temperatura do solo e modificar as condições de temperatura e umidade do 

ambiente (Swaine et al., 1987; Denslow, 1987; Nicotra et al., 1999; Tsuchiya et al., 2006). 
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A mudança de parâmetros bióticos e abióticos age positiva ou negativamente sobre as 

espécies ao passo em que o dossel se fecha e a clareira desaparece (Shuggart, 1984). Durante 

este processo, o gradiente de luz se modifica conforme as áreas abertas vão sendo re-

colonizadas por meio do estabelecimento de novos indivíduos (Shuggart, 1984; Denslow, 

1995; Brokaw & Busing 2000).  

Pequenos distúrbios podem, portanto, alterar a composição florística e promover a 

regeneração de algumas espécies e impedir o estabelecimento de outras (Clark, 1980; 

Denslow, 1987; Brokaw & Scheiner, 1989; Denslow, 1995). A ecologia das espécies, sua 

capacidade de reprodução, de dispersão e de estabelecimento permitirão ou não a ocupação 

destes novos ambientes (Brokaw & Scheiner, 1989; Dalling et., 1998; Pinard et al., 1999; 

Brokaw & Busing, 2000; Guariguata, 2000).  

As demandas diferenciadas de luz e nutrientes fazem com que a classificação de 

espécies em grupos ecológicos possa ser empregada para facilitar o entendimento do processo 

de sucessão florestal (Swaine & Whitmore, 1988; Swaine, 1996). Todavia, a ausência de 

padrões de comportamento das espécies dificulta a proposição de limites para a classificação.  

A distribuição das espécies, porém, não está relacionada apenas à diferença da 

quantidade e qualidade da luz nas áreas de clareiras (Denslow, 1980; Tabarelli & Mantovani, 

1997; Dalling et al., 1998; Tsuchiya et al., 2006). Muito embora o processo de sucessão esteja 

fortemente ligado ao fator luz, os limites da classificação entre os grupos hora são estreitos, o 

que faz com que algumas espécies possam ser incluídas em mais de um grupo. Em diferentes 

tipos florestais, uma mesma espécie pode apresentar comportamento e crescimento diferentes, 

o que torna ainda mais importante o estudo detalhado do processo de sucessão em 

comunidades florestais tropicais (Swaine & Whitmore, 1988; Lavorel et al., 1997).  

Entre outras transformações, a sucessão florestal envolve a mudança do sistema 

natural. Quando mudanças significativas na composição de espécies de uma dada área deixam 

de ocorrer durante certo período de tempo, a comunidade é considerada madura ou clímax 

(Shuggart, 1984; Swaine et al., 1987). Em comunidades clímax, mudanças estruturais e 

florísticas ocorrem, porém, não são cumulativas (Clements, 1936; Shuggart, 1984; Kent & 

Coker, 1994; Swaine & Whitmore, 1988). 

Os estádios sucessionais podem ser iniciais, médios e avançados. Entre diferentes 

estádios sucessionais podem ser observadas diferentes fisionomias, distribuição diamétrica, 

ausência ou presença de sub-bosque, deposição de serapilheira e diversidade biológica 

(Clements, 1936; Rizzini, 1979). Em algumas comunidades clímax, as formas juvenis das 

plantas do dossel são bem adaptadas à vida sob a árvore matriz e, quando esta morrer, ela a 
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substituirá no dossel. Nestas comunidades, portanto, não há sucessão local (ou cíclica). 

Entretanto, quando o dossel pode inibir o crescimento de juvenis de sua ou de outra espécie 

haverá sucessão local (Oldeman & Djik, 1991).  

De maneira geral, florestas tropicais em estádios iniciais de sucessão apresentam 

estrutura e composicão florística diferenciada. Estes ambientes se caracterizam pela elevada 

densidade de indivíduos jovens, biomassa reduzida (Saldarriaga et al., 1988) e composicão 

florística característica (Clark, 1980; Shuggart, 1984; Saldarriaga et al., 1988; Finegan, 1996; 

Guariguata & Ostertag, 2001). As condições climáticas nesses ambientes tendem a favorecer 

o estabelecimento de espécies pioneiras, em geral, heliófitas, com sementes ortodoxas e que 

apresentam ciclo de vida relativamente curto (Swaine & Whitmore, 1988). 

Já florestas em estádios avançados de sucessão tendem a apresentar dossel fechado, 

composto por espécies secundárias e tolerantes (Shuggart, 1984; Swaine & Whitmore, 1984). 

Neste caso, a densidade de indivíduos oportunistas tende a diminuir, o que pode promover a 

diferenciação da composição e da estrutura do sub-bosque (Clark, 1980; Swaine & Whitmore, 

1988). Estádios avançados de sucessão também podem ser evidenciados pelo acúmulo 

progressivo de biomassa, aumento da estrutura horizontal e vertical, além de fortes mudanças 

florísticas (Swaine & Whitmore, 1988; Saldarriaga et al., 1988; Finegan, 1996; Guariguata & 

Ostertag, 2001). 

A área basal (G) é um parâmetro que permite medir a estrutura e comparar diferentes 

comunidades florestais (Péllico & Brena, 1997; Encinas et al., 2001) ou estádios sucessionais 

(Saldarriaga et al., 1988; Swaine & Whitmore, 1988). Este parâmetro expressa a área ocupada 

pela projeção horizontal de uma seção do fuste. Em florestas tropicais essa medida é tomada a 

1,30 m do solo (DAP) (Péllico & Brena, 1997; Encinas et al., 2001).  

A distribuição diamétrica dos indivíduos também constitui outro parâmetro 

comparativo e expressa a frequência de indivíduos por classes de diâmetro (Péllico & Brena, 

1997; Encinas et al., 2001). De maneira geral, comunidades arbóreas em estádios avançados 

de sucessão apresentam uma distribuição diamétrica com o formato de um J-reverso. Este 

padrão é observado para a maioria das florestas tropicais em estádios avançados de sucessão e 

se deve à maior frequência de indivíduos jovens, os quais estão localizados nas menores 

classes de tamanho (Rizzini, 1979; Clark, 1980; Swaine et al., 1987; Hubbell & Foster, 1990; 

Felfili, 1995; Whitmore, 1996).  

Não só a composição, como também a diversidade de espécies pode mudar ao longo 

do processo de sucessão. Comunidades em estádios avançados de sucessão tendem a 

apresentar maior diversidade de espécies, sobretudo, de espécies não-pioneiras (Swaine & 
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Whitmore, 1988; Saldarriaga et al., 1988).  

A diversiade de florestas pode ser mediada por diferentes índices, que em geral 

relacionam a densidade de indivíduos e a riqueza total de espécies (Kent & Coker, 1994; 

Felfili & Venturoli, 2000). O índice de diversidade de Shannon & Wiener (H’) se baseia na 

abundância proporcional das espécies e estima a probabilidade de se identificar corretamente 

um indivíduo escolhido ao acaso (Kent & Coker, 1994). Em florestas tropicais, os índices de 

diversidade (H’) podem atingir valores superiores a 4,5 (Felfili, 1995; Chambers et al., 2009) 

Os valores máximos de H’ são atingidos em comunidades cujas espécies são igualmente 

abundantes (Kent & Coker, 1994; Felfili & Rezende, 2003). 

A análise fitossiologica de comunidades arbóreas também constitui uma importante 

ferramenta de descrição e representatividade das diferentes populações de comunidades 

arbóreas. Este método classifica as espécies segundo sua importância ecológica e estima a 

área basal por espécie, sendo um dos parâmetros que pode indicar o sucesso de 

estabelecimento das mesmas e caracterizar diferentes estádios sucessionais (Curtis & 

McIntosh, 1950; Kent & Coker, 1994; Felfili, 1995; Felfili & Venturoli, 2000; Felfili & 

Rezende, 2003).  

O estudo da dinâmica de florestas, que trata da mortalidade e do recrutamento de 

indivíduos, também pode auxiliar o entendimento do processo de sucessão florestal. A 

dinâmica florestal pode ser documentada por meio de medidas repetidas tomadas em parcelas 

permanentes simples ou por meio do histórico da área. Um método indireto é a amostragem 

da vegetação em parcelas de diferentes idades (Calegario, 1997; Felfili, 1997). A composição 

de espécies da regeneração natural, quando comparada com o estrato do dossel, também pode 

fornecer informações sobre o estádio sucessional e de conservação de florestas (Oldeman & 

Djik, 1991; Guariguata, 2000). 

Nas florestas tropicais, a vegetação nativa vem sendo rapidamente convertida em 

formações secundárias (Fearnside, 2007; IPCC, 2007). A mudança de uso do solo e as 

alterações de padrões estruturais e de variáveis ambientais modificam não só as características 

funcionais deste ecossistema (Higuchi et al., 1997; Chambers et al., 2000; Guariguata, 2000; 

Lima et al., 2007; Chambers et al., 2009), como podem alterar também o processo de 

sucessão de comunidades arbóreas (Saldarriaga et al., 1988; Finegan, 1996; Guariguata & 

Ostertag, 2001).  

De maneira geral, as respostas da vegetação a distúrbios podem ser variadas e 

dependem do tipo de vegetação e perturbação (Shuggart, 1984). Logo, o conhecimento dos 

estádios e direções sucessionais oferece importantes subsídios para o uso de espécies, assim 
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como para o planejamento da recuperação de áreas perturbadas e para o conhecimento da 

resiliência de florestas (Withmore, 1996; Swaine et al., 1987; Guariguata, 2000). 

 

3.2. Tempestades convectivas e formações florestais  

Tempestades convectivas, como tornados e furacões, alteram a estrutura e o dossel de 

florestas maduras e constituiem um importante agente abiótico de distúrbio em formações 

florestais (Peterson & Pickett, 1995; Rebertus et al., 1997; Burslem et al., 2000; Peterson, 

2000; Boose et al., 2001; Uriarte et al., 2005; Lugo, 2008; Chambers et al., 2009). A 

tempestade de vento conhecida por Gudrun, que assolou o sudoeste da Suécia em oito de 

janeiro de 2005, matou milhares de árvores e disponibilizou o equivalente 66 milhões de 

metros cúbicos de madeira em uma área de 272.000 hectares. Esse volume é 

aproximadamente igual ao volume de madeira anualmente explorado na Suécia (Lindroth et 

al., 2009).  

No mesmo ano, o furacão Katrina matou 320 ± 30 milhões de árvores no sul dos 

Estados Unidos (EUA). A mortalidade destas árvores foi responsável pela disponibilização de 

105 ± 7 Tg de carbono (C), o que equivale de 50 a 140% do total de C seqüestrado ao ano 

pelas florestas norte-americas (Chambers et al., 2007a). 

A ocorrência de grandes distúrbios varia em intensidade e freqüência, porém, existem 

poucos estudos que avaliam suas conseqüências ao longo dos diferentes gradientes de 

mortalidade de organismos (Sousa, 2984). Em uma escala regional, os danos provocados por 

tempestades convectivas sobre a vegetação são controlados pelas características do vento, 

pelo relevo e pelos diferentes tipos de vegetação (Foster et al., 1998; Ulanova, 2000; 

Hjemfelt, 2007).  

Já numa escala de paisagem, o padrão e a dimensão dos danos são controlados pela 

interação entre a direção e velocidade local do vento (Hjemfelt, 2007), pela exposição 

topográfica e pelos diferentes níveis de susceptibilidade da vegetação, que são determinados 

pela composição e estrutura da comunidade (Brokaw & Walker, 1991; Foster et al., 1998; 

Burslem et al., 2000; Ulanova, 2000). Assim sendo, o impacto deste tipo de distúrbio também 

é altamente dependente do histórico natural da área e do tipo de uso do solo (Foster et al., 

1999). 

Tornados e furacões podem durar de minutos a horas e têm intervalos de recorrência 

que vão de 60 a 300 anos. Tais distúrbios são de baixa predição espacial, temporal e podem 

ser acompanhados de fortes ventos (Fujita, 1971, 1981; Foster et al., 1999). Tempestades de 
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vento como downbusrts e blowdowns, em geral, também são acompanhadas de chuvas 

torrenciais (Garstang et al., 1998; Hjemfelt, 2007). 

A desfoliação é o tipo de dano físico mais comum causado por tempestades 

convectivas. Danos a galhos finos, seguidos por danos a galhos grossos, ruptura ou quebra de 

troncos e até o total desenraizamento também são danos comuns provocados por tempestades 

(Brokaw & Wlaker, 1991). De maneira geral, árvores altas e de grande porte têm maior 

tendência a sofrer quebra ou desenraizamento. No entento, indivíduos jovens no sub-bosque, 

tendem a sofrer maior desfoliação ou quebra e dificilmente são desenraizados (Brokaw & 

Walker, 1991; You & Petty, 1991; Sousa, 1984). 

A mortalidade e demais danos físicos podem variar ao longo de diferentes classes 

topográficas e exposição (Brokaw & Walker, 1991). Em algumas formações florestais 

atingidas por furacões, a mortalidade e danos físicos foram maiores nas faces mais íngrimes 

da topografia (Walker, 1991; Bellingham, 1991), ao passo que em outras não foi observada tal 

relação (Brokaw & Grear, 1991; Putz & Sharitz, 1991). O efeito da densidade da madeira 

sobre a suceptibilidade a danos também já foi reportado em diferentes trabalhos, porém não 

existem padrões. O efeito da densidade da madeira pode ser indiretamente proporcional à taxa 

de danos (Putz & Sharitz, 1991), diretamente proporcional (Gresham et al., 1991) ou variar de 

acordo com a classe de tamanho das árvores (Guimarães, 2005).  

Em florestas com dossel fechado e contínuo, a disposição e a arquitetura da copa dos 

ndivíduos adultos proporcionam maior resistência ao vento. Nestas florestas, além de 

modificar a estrutura e a composição das comunidades (Burslem et al., 2000; Paskarella et al., 

2004; Chambers et al., 2009), as tempestades convectivas também causam a mortalidade 

acentuada de árvores e podem provocar distúrbios no solo (Schaetzl et al., 1989). A queda de 

grandes árvores, cujo sistema radicular mantém-se unido ao fuste, causa o revolvimento dos 

horizontes superiores do solo e danifica os bancos de sementes e plântulas (Putz, 1983; 

Schaetzl et al., 1989). Em florestas tropicais, além de modificar localmente o banco de 

sementes e de plântulas, esse tipo de dano pode alterar também o pH e a concentração de 

nutrientes do solo, como nitrogênio e fósforo (Vitousek & Denslow, 1986). 

Em formações florestais atingidas por tempestades convectivas a regeneração natural 

também é severamente afetada (Burslem et al., 2000; Brokaw & Walker, 1991; Whighan et 

al., 1991; Paskarella et al., 2004). Ao modificarem as condições ambientais locais, além de 

provocar a mortalidade direta de indivíduos jovens, as tempestades de vento podem alterar o 

processo de regeneração natural, de germinação e crescimento (Peterson and Pickett, 1995; 

Burslem et al., 2000). A mudança de tais aspectos por sua vez, pode modificar também os 
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padrões de sucessão, a dinâmica de clareiras e outros níveis do ecossistema (Dale et al., 

2001). 

Outro efeito indireto dos distúrbios causados por ventos é a alteração das taxas de 

respiração e assimilação de C pelas florestas (Chambers et al., 2007a; Lindroth et al., 2009). 

A tempestade Lothar, ocorrida na Europa em 1999, liberou 16 Tg de C, o que corresponde a 

30% da produção primária das florestas boreais na Europa (Lindroth et al., 2009). Entre os 

anos de 1851 a 2000, ciclones tropicais mataram 97 milhões de árvores nos EUA, com perdas 

anuais de biomassa da ordem de 53 Tg e redução da assimilação em 25 Tg/ano-1 (Zeng et al., 

2009). 

A recomposição de clareiras atingidas por tempestades de vento pode se dar por meio 

de diversos mecanismos. O recrutamento de indivíduos jovens de espécies tolerantes (Swaine 

et al., 1987) presentes no sub-bosque antes do distúrbio, a rebrota de ramos e/ou raízes, a 

germinação de sementes do banco de sementes e o aporte de sementes são algumas vias de 

regeneração em florestas tropicais (Putz & Brokaw, 1989; Negrelle, 1995; Bond & Midgley, 

2001). Todavia, o estudo do processo de recomposição da floresta após este tipo de distúrbio é 

raro e incipiente (Brokaw & Walker, 1991; Ferguson et al., 1995; Burlem et al., 2000; 

Chambers et al., 2009). 

Em ambientes muito danificados o aporte de sementes e as oportunidades de 

estabelecimento são limitados, o que eleva a importância da participação dos indivíduos 

sobreviventes no processo inicial de sucessão (Lugo, 2008). Desta forma, a diversidade e 

densidade de espécies remanescentes, a dispersão de sementes, a proximidade de uma fonte 

de propágulos e os processos competitivos, são variáveis importantes no processo de re-

colonização de áreas perturbadas por esse tipo de distúrbio (Foster et al., 1998).  

No caso de comunidades arbóreas, os padrões conhecidos de sucessão inicial são 

insuficientes para explicar o processo de reconstrução das áreas afetadas. Nestas, a dimensão 

(Hubbel et al., 1999) das clareiras e os altos índices de mortalidade entre indivíduos maduros 

tendem a modificar os padrões de dispersão e de regenereção (Dale et al., 1998; Turner et al., 

1998). Em clarerias muito grandes, a densidade inicial de indivíduos, o estabelecimento de 

espécies oportunistas, as fontes de dispersão e a competição inicial podem definir a 

composição da comunidade futura (Brokaw & Walker, 1991; Chambers et al., 2009), que 

tende a ter recomposição diferenciada e mais lenta do que em outros tipos de distúrbio (Dale 

et al., 1998; Turner et al., 1998). 

Grandes distúrbios como fogo, tempestades de vento e inundações também afetam 

indiretamente as populações de animais, pois influenciam a composição e estrutura de 
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comunidades sésseis (Sousa, 1984). Espécies animais móveis possuem diferentes 

requerimentos, sendo que algumas espécies preferem áreas produtivas associadas com áreas 

recém perturbadas e em processo de regeneração. A quantidade e palatabilidade da maioria 

das espécies comestíveis são maiores em estágios iniciais de sucessão (Sousa, 1984; Begon, 

2006). 

 Alguns pássaros e insetos (Ferguson et al., 1995) têm preferência por frutos e insetos 

típicos de clareiras. Outras espécies são especialistas em colonizar tecidos vegetais e animais 

mortos, o que exige áreas perturbadas para sua manutenção. De maneira geral, a densidade e 

diversidade de insetos, de pássaros e de mamíferos mudam segundo os diferentes estádios de 

sucessão. A população de algumas espécies tende a reduzir em estádios mais avançados de 

sucessão (Sousa, 1984). 

Conclusivamente, distúrbios atmosféricos como as tempestades convectivas, podem 

modificar a flora e a fauna local. Em virtude das atuais mudanças do clima global (IPCC, 

2007) e das alterações no regime de chuvas (Sombroek, 2001), a severidade dos danos 

provocados por tempestades convectivas pode ser intensificada por meio do aumento da 

freqüência e magnitude de turbulências atmosféricas (Dale et al., 1998; Garstang et al., 1998; 

Dale et al., 2001; Chambers et al., 2007a e b; Uriarte & Papaik, 2007; Lindroth et al., 2009). 

Assim sendo, a floresta Amazônica, comumente responsabilisada pelas mudanças do clima 

global (IPCC, 2007; Higuchi et al., 2009), pode ocoupar também, o papel de vítima. 

Logo, o conhecimento da ecologia das espécies arbóreas amazônicas, de suas 

respostas a diferentes tipos de distúrbio, assim como dos mecanismos envolvidos nos variados 

estádios sucessionais, pode ser essencial não só para a conservação, como também para o 

manejo dos recursos florestais. Em florestas temperadas, por exemplo, já foram propostos 

métodos e técnicas de exploração para o aproveitamento da madeira disponibilizada após 

disúrbios de vento, como furacões (Peterson & Leach, 2008). 

 

3.3. Regeneração natural e chuva de sementes 

Em florestas tropicais em estádios avançados de sucessão, o aumento da densidade de 

sementes tende a aumentar a densidade de plântulas. Entretanto, uma maior densidade de 

plântulas pode reduzir o estabelecimento e o recrutamento (Kelly & Sork, 2002; Wrigth et al., 

2005). Tal padrão sugere que a variação anual da chuva de sementes está relacionada ao 

recrutamento e, por conseqüência, à dinâmica das comunidades florestais (Wrigth et al., 

2005). 
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Entretanto, o ciclo de dispersão e demais variáveis envolvidas no estabelecimento das 

diferentes espécies de florestas tropicais, são pouco conhecidos (Wang & Smith, 2002; 

Tianhua et al., 2004), sobretudo pela dificuldade de detecção dos limites de dispersão e pelas 

influências da variação anual da chuva de sementes (Dalling et al., 2002; Wright et al., 2005; 

Nathan et al., 2008).  

Em geral, a dispersão de plantas adultas ocorre em pequenas escalas espaciais (Janzen, 

1970; Willson, 1993). Todavia, embora seja rara, a dispersão a longas distâncias é de grande 

importância em processos de larga escala. A sucessão primária, a distribuição das populações 

e dos indivíduos entre populações, são processos nos quais a dispersão a longas distâncias 

desempenha papel fundamental (Levine & Murrell, 2003).  

A manutenção dos ecossistemas, a distribuição de espécies invasoras, as mudanças 

populacionais provocadas pelas alterações climáticas e a persistência de espécies em 

paisagens fragmentadas, também estão relacionadas à a dispersão a longas distâncias (Nathan 

et al., 2008). Nesses casos, a predição e compreensão da dinâmica de comunidades vegetais 

dependem da identificação dos diferentes vetores de dispersão, que podem ser afetados de 

formas variadas (Trakhtenbrot et al., 2005; Nathan et al., 2008).  

A dispersão é o processo dinâmico de movimento e distribuição dos organismos, a 

partir de seu centro de origem. (Bullock et al., 2002; Begon et al., 2006). Para as plantas, 

organismos sésseis, a fase de dispersão conecta o fim do ciclo reprodutivo das espécies ao 

processo de estabelecimento de seus descendentes (Wang & Smith, 2002). A dispersão das 

espécies constitui ainda, uma das vias de circulação de genes dentro de antigas e novas 

populações (Willson & Traveset, 2000) e está fortemente ligado à estrutura da vegetação 

adulta (Schupp et al., 2002).  

A distribuição das plantas na superfície terrestre está relacionada a fatores remotos 

como os movimentos continentais, às alterações climáticas, pedológicas, às migrações e às 

mudanças faunísticas (Bigarella et al., 1975; Rizzini, 1979; Fernandes, 2003). Fatores 

climáticos também podem originar áreas estacionais ou localidades ecológicas, cuja 

distribuição no globo constitui uma das principais razões da dispersão dos vegetais e suas 

coabitações (Fernandes, 2003).  

De maneira geral, o ciclo de vida de plantas sésseis apresenta uma fase móvel. Nesta 

fase, diversas formas de propágulos (esporos, sementes, frutos, bulbos, raízes, rizomas, etc.) 

podem ser transportadas por agentes bióticos e abióticos a diferentes distâncias (Schulze et 

al., 2005). 



28 
 

Em florestas tropicais, o recrutamento de novos indivíduos pode determinar a riqueza 

de espécies, a distribuição espacial das populações e a composição florística ao longo do 

tempo (Clark et al., 1999; Schupp et al., 2002). Entretanto, o estabelecimento de novos 

indivíduos é influenciado por eventos aleatórios (Brokaw & Busing, 2000) e os limites da 

dispersão de sementes, possivelmente contribuem para a manutenção da diversidade em 

comunidades (Dalling et al., 2002; Nathan et al., 2008).  

A população de plantas tem atributos que podem ser utilizados como ferramenta para 

avaliar o meio ambiente. O arranjo dos indivíduos no espaço e no tempo, ou seja, a estrutura, 

a idade, a taxa de crescimento e o padrão de alocação de recursos pelos indivíduos, podem 

caracterizar o modo de sobrevivência de uma população em um dado ambiente (Kent & 

Coker, 1994; Felfili & Venturoli, 2000; Lima, 2005). 

Em ambientes tropicais, o monitoramento do crescimento e da regeneração natural 

constitui também uma ferramenta valiosa para o planejamento de como utilizar e recuperar as 

florestas (Felfili, 1997; Calegario, 1997; Vieira & Scariot, 2006). A capacidade de 

regeneração dos ecossistemas mede seu grau de estabilidade e está diretamente relacionada à 

diversidade de espécies, ao efeito dos herbívoros sobre o recrutamento de plantas e à 

complexidade da estrutura trófica (Inoue, 1979). Logo, aspectos como a estrutura do banco de 

plântulas e o papel da entrada de sementes na sucessão e no manejo destas formações, são de 

extrema importância para a compreensão dos processos regeneração, estabelecimento e 

sucessão (Garwood, 1989; Dalling et al., 1998; Vieira & Scariot; 2006).  

O crescimento vegetativo, a chuva de sementes e os bancos de sementes e de plântulas 

são os principais meios de regeneração das espécies tropicais (Garwood, 1989; Dalling et al., 

1998; Lima, 2005). Em geral, a regeneração natural se dá pela propagação de sementes e seu 

sucesso está ligado tanto à eficiência dos processos de germinação e competição (Inoue, 

1979), quanto ao comportamento das espécies arbóreas (Garwood, 1989; Dalling et al., 1998).  

O comportamento das espécies, por sua vez, pode ser influenciado por fatores 

ambientais ou pela biologia das espécies. De acordo com o estádio sucessional, a regeneração 

natural poderá ser influenciada por fatores climáticos, fisiográficos, bióticos, edáficos e 

antrópicos (Grubb, 1977; Poorter, 2007). Em cada situação a floresta responde de determinada 

forma, com o objetivo principal de conduzir sua manutenção qualitativa e quantitativa 

adquirida com sua evolução (Inoue, 1979; Felfili, 1997; Dalling et al., 1998; Calegario, 

1997).  

Logo, durante o processo de sucessão, a capacidade de reprodução, de dispersão e de 

estabelecimento das diferentes espécies, permitirá ou não, a ocupação de diferentes ambientes 
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(Grubb, 1977; Tabarelli & Mantovani, 1997; Brokaw & Busing, 2000). Entre espécies 

arbóreas de florestas secas e úmidas, a rebrota também constitui outra importante via de 

regeneração. Este mecanismo contribui para a manutenção da resiliência destes ecossistemas 

e pode iniciar o processo de sucessão em áreas alteradas (Putz & Brokaw, 1989; Negrelli, 

1995; Guariguata & Pinard, 1998; Miller & Kauffman, 1998; Vieira & Scariot, 2006). 

De maneira geral, a probabilidade de estabelecimento de novos indivíduos diminui 

com o aumento da produtividade de sementes, que intensifica a competição inter e entre 

espécies (Wright et al., 2005). Ao mesmo tempo, como as populações de organismos sésseis 

definem as popualacões de organismos não-sésseis (Sousa, 1984), a variação geográfica 

também pode ter estreitas relações com a produção e dispersão de sementes (Wright et al., 

2005). 

Os padrões de dispersão e a composição da chuva de sementes alteram a dinâmica das 

populações e estão relacionados às condições ambientais locais (Clark et al., 1999). A 

produção e diversidade de sementes variam entre diferentes períodos de tempo e no espaço 

(Kelly & Sork, 2002). Logo, tais variações podem influenciar tanto a dinâmica de populações 

e de comunidades, como definir a composição e recomposicão de ambientes alterados (Wright 

et al., 2005).  

Nas florestas tropicais, além de características ambientais que podem favorecer o 

estabelecimento de plântulas, a predação também constitui um obstáculo ao sucesso de 

dispersão de algumas espécies (Schupp, 1990). Para muitas espécies arbóreas, ainda que o 

processo de dispersão dependa de herbívoros, a predação de sementes também reduz o 

sucesso de estabelecimento de novos indivíduos (Clark et al., 2001).  

De maneira geral, florestas decíduas apresentam maior densidade e riqueza de espécies 

de sementes na chuva de sementes (Clark et al., 2001) do que em regiões tropicais (Schupp, 

1990; Wright et al., 2005). Nas florestas densas da Amazônia existem poucos estudos sobre a 

densidade e a riqueza de propágulos de espécies arbóreas constituintes da chuva de sementes 

(Clark & Hubbell, 2002). Menos ainda, sobre o papel deste importante mecanismo de 

regeneração na reconstituição de ambientes alterados por ações naturais, ou até mesmo 

antropicas.  

Logo, pouco se sabe a respeito dos limites de dispersão e viabilidade de espécies 

pioneiras que participam dos primeiros estádios de sucessão. O conhecimento da síndrome e 

dos limites de dispersão das espécies pioneiras pode ajudar no entendimento do processo de 

sucessão secundária, assim como diferenciar a importância do aporte e o real estabelecimento 

de novos indivíduos (Dalling et al., 2002; Wright et al., 2005).  
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No caso de áreas atingidas por tempestades convectivas na Amazônia Central é de 

suma importância reconhecer se o sucesso de estabelecimento está relacionado à velocidade 

de aporte ou à ecologia de espécies. A aplicação de novas ferramentas de análise, como 

modelos matemáticos e marcadores moleculares, também podem gerar informações primárias 

sobre a estrutura genética das populações, o grau parental de indivíduos, a influência da 

variação anual da chuva de sementes e sobre o recrutamento (Dow & Ashley, 1996; Cain et 

al., 2000; Nathan & Muller-Landau, 2000; Benjamin & Smith, 2002; Wang & Smith, 2002; 

Tianhua et al., 2004).  

 

4. MATERIAL E MÉTODO  

4.1. Área de estudo 

 O presente trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de Silvicultura Tropical 

(EEST), que é administrada pela Coordenação de Pesquisas em Silvicultura Tropical (CPST) 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) (Figura 1). A estação está situada à 

cerca de 80 km a noroeste da cidade de Manaus e abrange, aproximadamente, 21.000 hectares 

de floresta de terra firme (Higuchi et al., 1998a).  

O relevo local é do tipo suavemente ondulado e, com base em dados geomorfológicos 

e vegetacionais, a região foi classificada como macro ambiente de relevo tabular. De acordo 

com a classificação de Köppen o clima local é do tipo Am (tropical chuvoso), com 

temperatura média anual no mês mais frio sempre acima dos 18˚C (Radam, 1978).  

A precipitação anual média na bacia amazônica varia entre diferentes anos e regiões. 

Para a região de Manaus, a precipitação anual média varia de 2.000 a 2.400 mm (Sombroek, 

2001). Nesta região da bacia as chuvas estão concentradas entre os meses de dezembro e maio 

e a precipitação média anual na EEST para o ano de 2000 foi de 3.491 mm (Silva et al., 

2002). Em uma área adjacente (EMBRAPA) a área estudada neste trabalho, a precipitação 

média anual aferida entre os anos de 1980 e 2000 foi de 2.610 ± 124 mm (IC= 95%) (Silva, 

2001).  

O bioma Amazônia abrange cerca de 60% do território brasileiro (Radam, 1978) e 

apresenta elevada diversidade de espécies vasculares (Rizzini, 1979; Ribeiro et al., 1999). 

Neste bioma estão presentes diferentes tipologias de floresta úmida, dentre as quais se 

destacam as florestas de terra firme, as matas de várzea e de igapó (sob influência de águas 

eutróficas e distróficas, respectivamente) e as formações savânicas e esclerófilas (Rizzini, 

1979).  
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Na EEST a vegetação predominante é a floresta terra firme, a qual está sob influência 

das bacias dos rios Negro e Cuieiras. Este tipo de floresta possui grande diversidade de 

espécies lenhosas (Higuchi et al., 1985; Guillaumet, 1987; Higuchi et al., 1998a; Saito et al., 

2003; Carneiro, 2004), cuja distribuição e densidade podem estar relacionadas, entre outros 

fatores, às variações texturais e nutricionais dos solos (Lima et al., 2003).  

Embora não sejam bem definidos, nas florestas de terra firme da Amazônia Central 

podem ser observados quatro estratos verticais, que vão desde o arbustivo até o emergente 

(Rizzini, 1979; Guillaumet, 1987). Na região de Manaus o dossel pode ser considerado 

relativamente homogêneo, com altura dominante média de 35 m e algumas árvores 

emergentes que podem alcançar os 40 m de altura (Vieira et al., 2005). 

Na área de estudo ocorrem basicamente três fitofisionomias: baixio (sob influência de 

cursos de água), vertente (zonas de encosta) e platô (zonas tabulares) (Higuchi, et al., 1998a; 

Silva et al., 2002; Higuchi et al., 2004). Os solos do platô são de textura argilosa; nas encostas 

variam de argilo-arenoso (próximos aos platôs) a areno-argiloso (próximos aos baixios); nos 

baixios predominam solos de textura arenosa (Ferraz et al., 1998; Higuchi, et al., 1998a).  

Os trechos de floresta perturbada e de floresta não-perturbada tratados neste trabalho 

fazem parte da EEST e estão inseridos na bacia do rio Cuieiras (Figura 1). O trecho de 

floresta perturbada foi alterado em decorrência dos fortes ventos e das chuvas torrenciais que 

acompanharam uma tempestade convectiva, ocorrida em janeiro de 2005. Os efeitos 

deletérios desta tempestade convectiva causaram a mortalidade de milhares de árvores 

(Guimarães, 2005) e alteraram a estrutura de 2.668 ha de floresta na EEST (Negrón-Juarez et 

al. 2010).  

Entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2005, correntes de ar com baixa pressão e 

temperatura se deslocavam sobre o noroeste da Amazônia brasileira. O encontro dessas 

correntes de ar com outras correntes quentes, úmidas e de alta pressão, desencadeou a 

formação de fortes ventos com deslocamento vertical e alto poder destrutivo (Negrón-Juarez 

et al 2010). Seu impacto sobre o dossel provocou diversos tipos de danos físicos e 

mortalidade de árvores (Guimarães, 2005). A alta de mortalidade de árvores causou a ruptura 

do dossel e modificou a estrutura do sub-bosque ao longo de um extenso trecho de floresta, 

próximo ao rio Cuieiras (Figura 1 e 2). 
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Figura 1. Floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma tempestade convectiva (downburst) 
ocorrida em Janeiro de 2005. Local: Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil. Composição RGB (bandas 3, 
4 e 5) do sensor Landsat TM5 (http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer). Legenda: a-Manaus, bacia 
do rio Cuieiras e EEST (L523106220080806); b-trecho de floresta virgem imageado em agosto de 
2004 (LT523106220040828); c-trecho de floresta perturbado pela passagem de uma tempestade 
convectiva ocorrida em Janeiro de 2005 (L523106220050729); d-trecho misto de floresta virgem e 
floresta perturbada imageado em agosto de 2008 (L523106220080806). 

 

Tais alterações deram origem a um complexo gradiente de danos ao longo de todo o 

trecho atingido. Atualmente, a floresta remanescente tem 5 anos de idade e ainda apresenta 

uma estrutura heterogênea (Figura 2). Em alguns pontos a floresta permanece intacta, 

enquanto que em outros, o dossel e o su-bosque foram total ou parcialmente modificados e 

estão em fase de reconstrução.  
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Figura 2. Dossel (a) e sub-bosque (b) de uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma 
tempestade convectiva ocorrida em janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de 
Silvicultura Tropical (EEST/INPA – núcleo ZF2), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
Manaus, Brasil (02˚33’ S; 60˚16’ W). Foto: Laboratório de Manejo Florestal - LMF/INPA 
(20/08/2008). 

 

As áreas de floresta pertubada foram identificadas a partir de uma cronosequência de 

imagens do satélite Landsat Thematic Mapper (TM) (www.inpe.br) (Nelson et al., 1994; 

Chambers et al., 2007b; Negrón-Juarez et al. (2010)) e confirmadas por meio de incursões a 

campo. As imagens Landsat TM5, já georreferenciadas, foram adquiridas no banco de dados 

da instituição norte-americana Earth Explorer (http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer) e 

analisadas no software ENVI 4.1 (Figura 1).  

Os dados espectrais das imagens dos anos de 2004 e 2005, referentes à área estudada, 

foram decompostos nas frações GV (vegetação fotossintetizante), NPV (vegetação não 

fotossintetizante), solo e sombra. Para tanto, foi aplicado o método “spectral mixture analise” 

(SMA) (Chambers et AL., 2007; Chambers et AL., 2009; Negrón-Juarez et AL., 2010). Este 

procedimento permite a determinação da fração do sinal refletido e que apresenta uma 

característica (endmember) de interesse. Os endmembers de interesse podem ser determinados 

de forma direta ou a partir de dados coletados em campo com espectômetros. O resultado 

obtido com o uso deste método é uma imagem que apresenta a definição das diferentes 

respostas espectrais da área imageada (Adams et al., 1993; Souza Jr. et al., 2005; Negrón-

Juarez et AL., 2010).  

Após tal procedimento, foi determinada a variação espectral das áreas cobertas por 

vegetação fotossinteticamente ativa (∆ NPV), entre os anos de 2004 e 2005. Tais análises 

foram cruzadas com dados de mortalidade obtidos em campo no ano seguinte ao distúrbio 

(Guimarães, 2005) e possibilitaram a confecção de mapas de mortalidade para todo o trecho 

de floresta danificado (Negrón-Juarez et al., em preparação). A partir de tais dados foram 
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fixados os pontos de amostragem, que apresentavam diferentes níveis de distúrbios e 

distribuição de clareiras. 

 

4.2. Delineamento amostral 

4.2.1. Amostragem da vegetação na floresta perturbada 

Os padrões espectrais, a extensão, a geometria e a distribuição das clareiras na 

paisagem foram fatores determinantes para a proposição do método de amostragem da 

vegetação. A partir da observação de dais aspectos optou-se pela amostragem estratificada da 

floresta. Essa metodologia teve por objetivo captar as variações estruturais e florísticas nos 

diferentes níveis de distúrbio e de mortalidade. A amostragem estratificada tende a reduzir a 

variância dentro dos tipos de florestas ou fisionomia (estratos) e a aumentar a precisão das 

estimativas (Péllico & Brena, 1997). Aspectos como a distância, a dificuldade de acesso e de 

locomoção dentro da floresta também foram importantes na escolha do tipo de amostragem 

(Figuras 1 e 2). 

A partir de tais critérios foram propostos três estratos (PQ, MD e GR) correspondentes 

à severidade e/ou nível de distúrbio ao qual a floresta foi sujeita (Figura 3): PQ (trecho de 

floresta levemente perturbado); MD (trecho de floresta parcialmente pertubado); e GR (trecho 

de floresta severamente perturbado). Em cada um destes três estratos foram instaladas duas 

transecções, uma disposta no sentido leste-oeste e a outra no sentido norte-sul.  

O método do transecto é eficaz para captar variações na estrutura e na composição de 

formações vegetais sujeitas a fortes gradientes ambientais (Felfili, 1995). Neste trabalho, a 

aplicação do método dos transectos teve por objetivo captar possíveis mudanças estruturais na 

floresta perturbada danificada, em função da variação topográfica do terreno e das diferentes 

fitofisionomias. Além disso, como as áreas selecionadas eram de difícil acesso e locomoção, 

este método otimizou a coleta de dados e reduziu os riscos de acidentes de trabalho. 

As seis transecções instaladas tinham 10 m de largura. No estrato onde a floresta foi 

severamente perturbada (GR), os transectos utilizados tinham 1.000 m de comprimento. No 

estrato onde a floresta foi parcialmente perturbada (MD), cada transecto instalado tinha 600 m 

de comprimento. No terceiro estrato, levemente perturbada e que apresentou clareiras 

distribuídas de forma esparsa (PQ), cada transecto foi 200 m de comprimento. Em todos os 

estratos, as transecções foram demarcadas com o auxílio de uma bússola e georreferenciadas 

por meio de um GPS com precisão de ±5 m (Garmin 60CSx). 
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Figura 3. Diferentes níveis de distúrbio de uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de 
uma tempestade convectiva ocorrida em janeiro de 2005. Composição RGB (bandas 3, 4 e 5) da cena 
231-062 obtida em 29/07/2005 pelo sensor Landsat TM5 (http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer). 
Os pixels em tonalidades de vermelho indicam os diferentes níveis de distúrbio e de mortalidade de 
árvores. Legenda: GR= trecho severamente perturbado (02˚33’ S; 60˚16’ W); MD= trecho 
parcialmente perturbado (02˚34’ S; 60˚14’ W); e PQ= trecho levemente perturbado (02˚35’ S; 60˚13’ 
W).  
 

Vale ressaltar, que o comprimento dos transectos em cada estrato também foi 

delimitado em função da extensão da área de floresta danificada. Este procedimento evitou a 

inclusão de trechos de floresta não perturbada, o que poderia ter causado erros não-amostrais 

e invalidar as estimativas das variáveis estruturais de interesse.   

Ao longo de cada transecto foram alocadas parcelas permanentes contíguas 

retangulares de 10x25 m (250 m2 cada). Estas parcelas ficaram distribuídas ao longo de 

diferentes topossequências e incluíram as três classes topográficas da floresta. A declividade 

do terreno foi mensurada por meio de um clinômetro. Os dados da declividade do terreno 

foram comparados com o perfil topográfico gerado pelo GPS a fim de determinar as 

diferentes classes topográficas da floresta: platô, vertente e baixio (Ferraz et al., 1998; 

Higuchi et al., 1998a; Higuchi et al., 2003; Silva et al., 2002). A área total amostrada foi de 

3,6 hectares. Ao todo foram instaladas 16 (0,4 ha) parcelas no estrato PQ, 48 (1,2 ha) no 

estrato MD e 80 (2,0 ha) no estrato GR.  

Dentro de cada parcela foram contados e identificados todos os indivíduos arbóreos e 

palmeiras com DAP (diâmetro a altura do peito) ≥ 10 cm. Todos os indivíduos arbóreos que 
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apresentaram o DAP mínimo estipulado e que apresentavam a base inserida dentro das 

parcelas receberam um número de identificação e tiveram seu DAP aferido por meio de uma 

fita diamétrica com precisão de 0,1 cm. Durante o inventário florestal foi coletado material 

botânico de todas as espécies cuja identificação não foi realizada em campo. As amostras 

foram devidamente herborizadas (Ferreira, 2001) e encaminhadas ao herbário do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), para posterior identificação e determinação da 

flora preliminar. 

A validade, a autoria e a grafia dos nomes das espécies foram conferidas no banco de 

dados do Missouri Botanical Garden (www.mobot.org). A autoria das espécies também foi 

checada na obra de Brummitt & Powell (1992). Já a nomenclatura adotada para as famílias foi 

determinada segundo o novo sistema de classificação das angiospermas APG II (Angiosperm 

Philogeny Group), adaptado por Souza & Lorenzi (2005) para a flora brasileira. 

Os indivíduos mortos de cada estrato foram contabilizados e, quando possível, foram 

classificados quanto ao tipo de mortalidade. De acordo com os padrões de mortalidade, 

previamente observados em campo e pesquisados na literatura existente, os indivíduos mortos 

foram classificados em três categorias: mortos em pé (standing dead); mortos por quebra do 

fuste e/ou perda total da copa (snap); e mortos por desenraizamento (uprooted). 

 

4.2.2. Amostragem da vegetação na floresta não-perturbada 

O trecho de floresta não-perturbado, com o qual a floresta perturbada foi comparada, 

também faz parte da EEST. Nesta floresta não existem indícios de alterações antrópicas há, 

pelo menos, 100 anos.  

Essa floresta foi amplamente estudada durante um projeto multidisciplinar intitulado 

Jacaranda, fruto de convênio firmado no ano de 1995, entre o INPA e a JICA (Japan 

International Cooperation Agency). Desde então, o Laboratório de Manejo Florestal (LMF) 

do INPA instalou parcelas permanentes e monitora a dinâmica da comunidade arbórea desta 

floresta (Higuchi et al., 1998a; Higuchi et al., 2003). Outros trabalhos científicos, sobretudo 

na área das ciências florestais, também já foram desenvolvidos nesta floresta (Vieira et al., 

1998; Higuchi et al., 2003; Silva et al., 2002). 

Ao todo existem 250 parcelas permanentes de 20x20 m (10 ha) distribuídas de forma 

contígua ao longo de dois transectos de 2.500 m cada. Um destes transectos está disposto no 

sentido leste-oeste e o outro no sentido norte-sul. Os dois transectos cruzam diferentes 

topossequências com características edáficas, florísticas e estruturais diferentes (Higuchi et 

al., 1998a; Ferraz et al., 1998; Silva et al. 2002; Higuchi et al., 2003; Saito et al., 2003; 
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Rocha et al., 2003). 

Nestas 250 parcelas (125 em cada transecto), assim como no inventário da floresta 

perturbada, são medidos os DAP de todos os indivíduos arbóreos adultos (DAP ≥ 10 cm). 

Atualmente existem, aproximadamente, 6.000 árvores registradas nesta área e o LMF realiza 

remedições das parcelas permanentes a cada dois anos, desde o ano de 1995 (Higuchi et al., 

1998a; Higuchi et al., 2003; LMF, dados não publicados). 

No presente estudo, as variáveis estruturais da floresta não-perturbada foram 

estimadas a partir do inventário de monitoramento realizado pela equipe do LMF, em julho de 

2006 (LMF, dados não publicados). Neste monitoramento também são contabilizadas as 

árvores mortas, caídas ou em pé. Já os dados relativos à composição florística foram obtidos a 

partir de um inventário florístico detalhado executado por Carneiro (2004). Estes dados foram 

revistos e adaptados ao sistema de classificação APGII (Souza & Lorenzi, 2005). 

 

4.2.3. Coleta da chuva de sementes 

A chuva de sementes na floresta perturbada também foi monitorada nos três níveis de 

distúrbios estipulados (PQ, MD e GR). A fim de cobrir a variação fenológica das diferentes 

espécies, assim como possíveis variações quanto ao período de dispersão de suas sementes, o 

monitoramento foi realizado durante o período de um ano. Neste período foram realizadas 

nove campanhas em intervalos que duraram de 35 a 40 dias. 

Ao longo das transecções de cada estrato foram instalados 16 coletores de sementes 

(seed traps) (Schupp, 1990; Dalling et al., 1998; Clark & Poulsen, 2001) (total = 96), os quais 

foram eqüidistante e sistematicamente dispostos. Com isso, objetivou-se amostrar a chuva de 

sementes ao longo de todas as classes topográficas. Os coletores foram confeccionados com 

tubos de “pvc” e tela em náilon com abertura (mesh) de 0,5 mm (Figura 4). Cada coletor tinha 

área total de 0,25 m2 (área total de coleta = 24 m2) e a altura de 0,5 m (Dalling et al., 1998). 

Essas dimensões se mostraram as mais apropriadas para área, que mesmo após cinco anos 

sem a recorrência de grandes distúrbios, apresenta elevada quantidade de material lenhoso e 

serapilheira depositados acima do solo (Figura 3). Outro fator limitante foi a alta densidade de 

indivíduos jovens, que tornaram o sub-bosque da floresta bastante fechado. 
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Figura 4. Coletor de sementes confeccionado a partir de tubos de PVC (Poli Cloreto de Vinila) e tela 
em náilon. Dimensões: diâmetro do tubo = 0,5’’; altura do solo = 0,5 m; área= 0,25 m2; abertura da 
tela= 0,5 mm. Foto: Laboratório de Manejo Florestal – LMF/INPA (15/08/2008). 
 
 

O material interceptado, por cada coletor, foi recolhido separadamene em bolsas de 

papel e acondicionado em estufa elétrica a ±65 ˚C por um período de sete dias. Uma vez seco, 

o material foi cuidadosamente triado com o auxílio de uma lupa (15x). Após a trigem, as 

sementes e/ou frutos com diâmetro igual ou superior a 2 mm foram armazenadas em bolsas 

plásticas, hermeticamente fechadas. Com o auxílio de para-botânicos, do herbário do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e de literatura adequada (Ducke & Vasquez, 

1929; Lorenzi, 1949; Ribeiro et al., 1999; Miranda et al., 2001; Camargo et al., 2009), as 

sementes foram classificadas em morfoespécies e, quando possível, identificadas em nível de 

família, gênero e até espécie. 

O tamanho das sementes foi mensurado por meio de um paquímetro (precisão 0,1 mm) 

e as mesmas foram separadas em três classes de tamanho: (i) sementes com diâmetro total 

entre 2,0 e 5,0 mm; (ii) sementes com diâmetro total entre 5,0 e 20,0 mm; e (iii) sementes 

com diâmetro total acima de 20,0 mm. Foi anotada a presença de sementes já germinadas, 

com sinais de predação ou com a presença de estruturas de dispersão.  
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4.3. Análise de dados 

4.3.1.Variáveis estruturais, diversidade e fitossociologia 

A área basal (G) da floresta perturbada e da floresta não-perturbada foi calculada pela 

seguinte expressão (Péllico & Brena, 1997; Encinas et al., 2002): 

 

G= ∑gi, sendo: 

• gi=  (π / 4) * d²;  

• d= diâmetro do fuste a 1,30 m do solo (DAP);  

• gi= área seccional da árvore i; e 

• G = somatório das áreas seccionais individuais (gi). 

 

As funções que descreveram a distribuição diamétrica da comunidade arbórea nos dois 

estádios sucessionais foram projetadas por meio da relação entre classses de diâmetro e 

frequência de indivíduos. O número de classes diamétricas e suas respectivas amplitudes 

foram definidos segundo o método de Spiegel (1976).  

A diversidade alfa (α) da comunidade arbórea nos dois estádios de sucessão avaliados 

foi estimada por meio do índice de Shannon & Wienner (H'). A distribuição espacial e etária 

das espécies presentes nos dois estádios de sucessão foi descrita por meio da análise 

fitossociológica da comunidade (Müeller-Dombois & Ellemberg, 1974). Os indivíduos da 

família Arecaceae foram excluídos de todas as análises estruturais dos dois estádios 

sucessionais estudados.   

 

4.3.2. Delineamento estatístico 

A densidade (ind.) e a área basal (m2) das duas florestas foram estimadas em igual 

unidade de área (hectare). Na floresta perturbada, a densidade e a área basal foram estimadas 

a partir dos valores médios destas variáveis em 16 parcelas do nível PQ, 30 parcelas do nível 

MD e 45 parcelas do nível GR. Nos níveis MD e GR as parcelas utilizadas foram sorteadas 

por meio de uma ferramenta de aleatorização do software Excel 2003.  

As mesmas 91 parcelas foram utilizadas para determinar os valores médios de 

densidade (ind.ha-1) e área basal (m2.ha-1) para as áreas de platô (30 parcelas), baixio (25) e 

vertente (36). Os valores médios de densidade e a área basal das parcelas localizadas nas duas 

diferentes orientações cardeais (leste-oeste e norte-sul) foram obtidos a partir das mesmas 91 
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parcelas. Neste caso foram tomadas 49 parcelas do transecto leste-oeste e 42 parcelas do 

transecto norte-sul. 

Na floresta não-perturbada os valores de densidade (ind.ha-1) e área basal média 

(m2.ha-1) também foram estimados a partir dos valores médios dessas duas variáveis, em 91 

parcelas (20x20 m2, cada). As mesmas foram sorteadas pelo mesmo método utilizado para o 

sorteio das parcelas da floresta perturbada. Tais parcelas também foram utilizadas para 

estimar a densidade média e a área basal média de cada um dos transectos (leste-oeste e norte-

sul). 

Na floresta não-perturbada a densidade e a área basal média (m2.ha-1), em cada classe 

topográfica, foram estimadas a partir do valor destas variáveis em 125 parcelas. Estas 125 

parcelas também foram sorteadas por meio de uma ferramenta de aleatorização do software 

Excel 2003. Dentre as 125 parcelas sorteadas 43 parcelas estavam alocadas em áreas de platô, 

47 em áreas de baixio e 35 em áreas de vertente. 

As médias de todas as variáveis foram calculadas com intervalo de confiança de 95%. 

Essa margem de segurança é aceita em trabalhos florestais e fornece boa margem de 

confiabiliade para efetuar extrapolações e/ou comparações entre os diferentes estádios 

sucessionais (Péllico & Brena, 1997; Felfili & Rezende, 2003). A análise de variância foi o 

teste estatístico utilizado para comparar a densidade média (ind.ha-1) e a área basal média 

(m2.ha-1) entre diferentes transectos, estratos, classes topográficas e estádios sucessionais. A 

distribuição diamétrica dos indivíduos, nos dois estádios sucessionais, foi comparada por 

meio do teste de Qui-quadrado (χ2) (Zar, 1996). 

Na floresta perturbada, as estimativas da média de indivíduos mortos em cada estrato e 

classe topográfica foram calculadas a partir das mesmas 91 parcelas sorteadas para estimar a 

densidade (ind.ha-1) e área basal (m2.ha-1) de árvores vivas. A densidade de indivíduos mortos 

nos diferentes estratos, assim como a densidade de indivíduos mortos em cada uma das três 

categorias de mortalidade fixadas (standing dead, snap ou uprooted) foi comparada por meio 

de uma análise de variância (Zar, 1996). 

A densidade média de indivíduos mortos na floresta perturbada foi estimada a partir da 

densidade de indivíduos mortos em 91 parcelas sorteadas dentre as 144 parcelas instaladas, 

independentemente do nível de distúrbio. Na floresta não-perturbada a densidade de 

indivíduos mortos também foi estimada a partir de 91 parcelas sorteadas dentre as 250 

parcelas do projeto Jacaranda (ver item 4.2.2.) 

A densidade de indivíduos mortos no nível de distúrbio GR também foi comparada 

com a densidade média de indivíduos mortos na floresta não-perturbada. Neste caso, em cada 
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estádio sucessional, foi utilizada a média de indivíduos em 45 parcelas. O sorteio das 45 

parcelas utilizadas nesta comparação também foi realizado pelo método de aleatorização já 

citado. As comparações da densidade de indivíduos mortos em cada estádio e/ou estrato 

também foram feitas por meio de análise de variância.  

 A densidade e a riqueza de espécies da chuva de sementes, em cada uma das nove 

campanhas, foram analisadas por meio de estatística descritiva. A densidade média e a riqueza 

de sementes encontradas nas diferentes campanhas e níveis de distúrbios também foram 

comparadas por meio de uma análise de variância (Zar, 1996). 

A composição florística e a fitossociologia das espécies nos dois estádios sucessionais 

foram analisadas e calculadas em planilhas do Software EXCELL 2003. As estimativas de 

densidade (ind.ha-1) e área basal (m2.ha-1) médias, as análises de variância e o teste de Qui-

quadrado (χ2) foram executados no software SYSTAT 12.0, programa que pertmite o controle 

do nível de significância dos testes estatísticos e o cálculo de análise de variância entre 

medidas não-balanceadas. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Floresta perturbada 

5.1.1. Caracterização da vegetação, composição florística e diversidade 

 A alta mortalidade de árvores deu origem a um forte gradiente ambiental, no qual se 

intercalam áreas severamente danificadas e áreas intactas (Figuras 1, 2 e 3). Nos locais mais 

danificados, a morte e a queda de árvores de diversos tamanhos, modificaram o dossel e o 

sub-bosque da floresta. Cinco anos após a tempestade, em todos os níveis de distúrbio 

amostrados, persiste sobre o solo uma quantidade de material lenhoso morto e uma espessa 

camada de serapilheira. 

Em algumas clareiras, a ruptura do dossel e a mudança de condições ambientais, 

podem ter facilitado o sucesso de estabelecimento de algumas espécies. Nesses locais, que em 

geral apresentaram manchas de solo exposto, foi observada a presença marcante de espécies 

herbáceas, arbustivas, lianas e arbóreas pioneiras. Em um grande número de parcelas 

observou-se a presença de cipó tiririca (Cyperaceae), de espécies dos gêneros Olyra e Pariana 

(Poaceae), de outras espécies da família Cyperaceae, Marantaceae, do gênero Philodendron 

(Araceae) e do gênero Heliconia (Heliconiaceae). A queda de grandes árvores também trouxe 

ao estrato mais baixo e ao solo da floresta, uma grande diversidade de espécies das famílias 

Bromeliaceae e Orchidaceae. 
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Em 44 das 144 parcelas instaladas, que representam 30,5% da área amostrada, haviam 

no máximo 10 (400 ind/ha-1) indivíduos arbóreos vivos com DAP ≥ 10 cm. Em algumas 

parcelas também observou-se alta densidade de indivíduos arbóreos jovens (DAP < 10 cm), 

que adensaram o sub-bosque e formaram um emaranhado de difícil transposição. Em outras, 

os indivíduos jovens estabelecidos após o distúrbio e já em emergência, começam a formar 

um baixo dossel (< 10 m). Indivíduos das espécies Anomalocalyx cf. uleanus, Cecropia 

purpurascens C.C. Berg, Cecropia sciadophyla Mart., Croton draconoides Müll. Arg., 

Croton lanjouwensis Jabl., Pourouma ferruginea Standl., Pourouma melinonii Benoist e 

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. estão dentre as espécies arbóreas pioneiras que obtiveram 

sucesso em tais condições. Em locais mais adensados, a formação desse baixo dossel tende a 

reduzir a entrada de luz no sub-bosque e, embora jovens, os indivíduos emergentes de 

algumas dessas espécies já se encontravam em fase de reprodução. 

Características morfólogicas como a presença de raízes de escora, de raízes tabulares, 

de raízes aéreas e de troncos com formas variadas (Braga, 1979; Rizzini, 1979; Ribeiro et al., 

1999), podem explicar o sucesso de algumas espécies arbóreas, que se estabeleceram sobre 

torrões de terra, troncos e raízes mortas. As famílias Burseraceae, Urticaceae e Clusiaceae 

foram típicas em tais micro-ambientes, sobretudo, nas áreas onde houve alta mortalidade e o 

solo ficou coberto por grande quantidade de material lenhoso grosso.   

 Além da alta densidade de espécies arbóreas heliófitas estabelecidas pós-distúrbio, 

observou-se alta densidade de indivíduos danificados com sinais de rebrota. Das 1.944 

árvores registradas, 206 (10,5%) apresentaram algum tipo de dano físico e sinais de rebrota 

emitida da base, do fuste ou mesmo da copa. A maior densidade de indivíduos com danos 

físicos foi observada no nível GR, que apresentou 133 indivíduos vivos com sinais de danos. 

Estes 133 indivíduos equivalem a 14,2% de todos os indivíduos amostrados no estrato GR e, 

nas áreas mais danificadas, a rebrota parece constituir um importante mecanismo de 

regeneração da floresta. 

Em todos os níveis de distúrbios foram amostrados indivíduos vivos que apresentaram 

danos físicos. Dentre estes indivíduos, os que mais apresentaram sinais de rebrota foram 

aqueles que sofreram danos, porém, permaneceram em pé (standind dead ou snap). Dos 206 

individuos vivos danificados e que apresentaram rebrota, 62 (30,1%) tiveram sua copa e/ou 

fuste quebrado (snap), 22 (10,6%) foram desenraizados (uprooted) e 68 (33,2%) se 

encontravam inclinados e/ou escorados em indivíduos sadios. Os outros 54 (26,1%) 

apresentaram outros tipos de danos como rachaduras, torções, molestias causadas por 

organismos xilófagos, entre outras.   
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 Ao todo foram encontradas 284 espécies arbóreas e cinco espécies de palmeiras 

(Arecaceae) (Tabela 1, em anexo). De acordo com o sistema de classificação APG II 

(Angiosperm Philogeny Group), estas 289 espécies se distribuem em 143 gêneros e 50 

famílias botânicas. Por ausência de material botânico, dois indivíduos não foram identificados 

sequer em nível de família. Nestes e em outros casos, a deciduidade e a insanidade dos 

indivíduos, ainda reflexo da tempestade de 2005, dificultou o reconhecimento das espécies. 

 Dentre as 50 famílias botânicas encontradas, destacam-se pela diversidade de gêneros 

as famílias Fabaceae (26), Euphorbiaceae (10), Malvaceae (7), Annonaceae e Moraceae (6), 

Lauraceae e Sapotaceae (5). As famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae (63), 

Sapotaceae (22), Lecythidaceae (19), Euphorbiaceae (17), Chrysobalanaceae (15) e Moraceae 

(14). Caryocaraceae, Combretaceae, Connaraceae, Duckeodendraceae, Goupiaceae, 

Hugoniaceae, Hypericaceae, Icacinaceae, Nyctaginaceae, Ochnaceae, Opiliaceae, 

Putranjivaceae, Rhabdodendraceae, Rutaceae, Sabiaceae, Ulmaceae e Verbenaceae foram 

representadas por apenas uma espécie (Tabela 1). Os gêneros Licania (com 11 espécies), 

Swartzia (10), Pouteria (9), Brosimum (7), Inga (7), Eschweilera (6), Micropholis (6), 

Couratari (4) e Iryanthera (4) destacam-se pela riqueza de espécies (Tabela 1). 

Do total de espécies amostradas, 66 foram restritas às áreas de platô, o que 

corresponde a 22,8% do total de espécies. O número de espécies restritas às áreas de baixio e 

vertente foi, respectivamente, 38 (13,1%) e 27 (9,6%). Outras 61 espécies (21,1%) 

apresentaram ampla distribuição e ocorreram em todas as classes topográficas da floresta 

estudada. Quatorze espécies (4,9%) não ocorreram em vertentes, 16 (5,6%) não ocorreram em 

platôs e 67 (23,2%) não ocorreram em baixios (Tabela 1, em anexo). 

No nível PQ foram amostradas 123 espécies. Já nos níveis MD e GR, foram 

amostradas 169 e 181 espécies, respectivamente. O índice de diversidade de Shannon & 

Weinner (H’) para os três níveis analisados de forma contígua foi 4,76 nats.ind.-1. O índice de 

diversidade da comunidade do nível GR foi 4,35 nats.ind.-1. Nos níveis MD e PQ os índices 

de diversidade foram 4,43 e 4,49 nats.ind.-1, respectivamente. 

Assim como algumas espécies foram restritas ás áreas de baixio (Aldina heterophylla 

Spruce ex Benth, Mauritiella aculeata (Kunth) Burret, Manicaria saccifera Gaertner, 

Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodosn, Hirtela bicornis Mart. & Zucc., Inga gracilifolia 

Ducke, dentre outras) ou de platô (Dialium guianensis Steud., Parkia pendula (Willd.) Walp., 

Hymenolobium sericeum Ducke, Endopleura uchi (Huber) Cuatrec., Aniba ferrea (Kubitzki), 

Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith, entre outras), determinadas espécies foram 

restritas às áreas mais danificadas da floresta. C. sciadophylla (Urticaceae), Casearia 
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ulmifolia Vahl ex Vent (Salicaceae) e C. draconoides (Euphorbiaceae) ocorrreram apenas nas 

parcelas alocadas em grandes clareiras, nas quais houve grande alteração do dossel e do sub-

bosque.  

 

5.1.2. Fitossociologia  

As 284 espécies arbóreas e suas respectivas relações fitossociológicas estão descritas 

na Tabela 1. As 15 espécies que apresentaram os maiores valores de índice de importância 

(IVI) (Figura 5) foram Protium sp. (15,46), Pouteria sp. (14,88), Eschweilera sp. (13,43), 

Licania cf. micrantha (9,23), cf. Eschweilera (6,28), Eperua glabriflora (Ducke) R.S.Cowan 

(6,27), Eschweilera sp.3 (6,17), Scleronema micranthum Ducke (5,96), Anomalocalix cf. 

uleanus (5,22), Ocotea sp. (5,16), Couratari cf. guianensis (5,09), Bocageopsis multiflora 

(Mart.) R.E.Fr. (4,78), Sloanea sp. (4,15), Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke (4,11) e C. 

sciadophylla (4,06).  

 

 
Figura 5. Análise fitossociológica da comunidade arbórea de uma floresta de terra firme perturbada 
pela passagem de uma tempestade convectiva (downburst) ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: 
Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST/INPA – núcleo ZF2), Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil (02˚33’ S; 60˚16’ W).  

  

Protium sp. (Burseraceae) obteve o maior valor de IVI na comunidade devido, 

sobretudo, aos seus altos valores de densidade e freqüência. Pouteria sp. (Sapotaceae) obteve 

os maiores valores de área basal e, consequentemente, de dominância. Licania cf. micrantha 

(Chrysobalanaceae), Anomalocalyx cf. uleanus (Euphorbiaceae) e Couratari cf. guianensis 
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(Lecythidaceae), espécies que podem atingir grande porte neste tipo de floresta, também se 

destacaram pelos elevados valores de dominância relativa.  

Em geral, C. sciadophylla (Urticaceae) apresenta baixos valores de IVI em florestas 

não-perturbadas. Todavia, nesta floresta perturbada, figurou entre as 15 espécies de maior 

IVI. Esta espécie pioneira obteve elevados valores de densidade e freqüência, tendo ocorrido, 

sobretudo, nas parcelas onde o dossel foi bastante alterado pela alta mortalidade provocada 

pela tempestade. A maioria dos indivíduos desta espécie se estabeleceu sobre as raízes ou 

sobre grandes torrões de terra que foram expostos por meio do desenraizamento (uprooted) de 

grandes árvores caídas pela ação dos ventos. Foram registrados no total, 38 indivíduos de C. 

sciadophylla, que apresentaram DAP entre 11,0 e 21,9 cm. 

B. multiflora (Annonaceae) também se destacou pela alta densidade e freqüência 

relativas. Esta espécie obteve freqüência relativa superior a cf. Eschweilera, E. glabrifolia, 

Eschweilera sp.3, S. micranthum, Anomalocalyx cf. uleanus, Ocotea sp. e Couratari cf. 

guianensis, todas com IVI superiores. Os indivíduos de B. multiflora amotrados apresentaram 

DAP entre 10,3 e 35,0 cm. 

Oitenta e oito espécies foram representadas por apenas um indivíduo. Na maioria dos 

casos, estes indivíduos também foram os únicos representantes de algumas famílias botânicas 

(Tabela 1). Das 284 espécies arbóreas encontradas, 231, número que corresponde a 81% da 

riqueza total de espécies, foram representadas por menos de 10 indivíduos. 

Os menores valores de IVI foram obtidos por Diospirus sp. (0,122), Siparuna sp. 

(0,122), Iryanthera sp. (0,122), Inga sp.4 (0,123), I. gracilifolia (0,123), Duroia cf. 

gransabanensis (0,123), ni.23 (0,124), Geissospermum cf. urceolatum (0,124), D. guianense 

(0,124), Vouacapoua cf. pallidior (0,124), Hortia superba Ducke (0,125), cf. Gustavia 

(0,125), Vochysia sp. (0,125), Trichilia sptentrionalis C.DC. (0,125) e Swartzia reticulata  

Ducke(0,126) (Tabela 1). Além destas 15 espécies, outras 80, que representam 33,56% de 

toda a riqueza amostrada, também foram representadas por apenas um indivíduo.    

Fabaceae (52,62), Lecythidaceae (40,72), Sapotaceae (33,76), Euphorbiaceae (21,98), 

Chrysobalanaceae (21,34), Burseraceae (18,92), Moraceae (12,52), Lauraceae (10,94), 

Malvaceae (10,13), Annonaceae (9,50), Myristicaceae (9,49), Urticaceae (7,50) e 

Humiriaceae (4,65) foram as 15 famílias que obtiveram os maiores IVI. Estas quinze famílias 

totalizam 84,71% do IVI total de toda a comunidade. As subfamílias Caesalpiniodeae, 

Faboideae e Mimosoideae acumularam juntas 17,45% do IVI total.  

As 15 famílias que obtiveram os maiores valores de IVI apresentaram equilíbrio entre 

densidade, freqüência e dominância relativas. Burseraceae, Myristicaceae e Urticaceae, se 
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destacaram pelas altas densidades e baixos valores relativos de freqüência e dominância. 

Assim como os indivíduos da família Urticaceae, os representantes das famílias Burseraceae e 

Myristicaceae tiveram maior freqüência nas áreas mais danificadas, cujo dossel foi 

severamente alterado.    

Nos 3,6 ha amostrados na floresta perturbada foram registrados 109 indivíduos da 

família Areaceae, que juntos representam 5,6% da densidade total de indivíduos vivos. Estes 

109 individuos estão distribuídos em cinco espécies e quatro gêneros (Tabela 1). No nível de 

distúrbio MD foram registrados 89 indivíduos, que correspondem a 81,6% do total de 

indivíduos amostrados. Neste nível de distúrbio predominam áreas de baixio, que apresentam 

solo com textura mais arenosa e, diferentemente do que ocorre nas áreas de platô, algumas 

espécies de palmeiras atingem o dossel. Das cinco espécies de palmeiras encontradas, apenas 

Oenocarpus bacaba ocorreu em todos os níveis de distúrbio. 

Oenocarpus bataua Mart. foi a espécie mais abundante da família Arecaceae, porém, 

ocorreu apenas nas áreas de baixio e vertente. Oenocarpus bacaba Mart. e Euterpe precatoria 

Mart. foram as únicas espécies encontradas em todas as classes topográficas, o que indica sua 

ampla distribuição e sucesso de estabelecimento. Dos 109 individuos representantes da 

família Arecaceae 90 (82,5% do total) ocorreram em áreas de baixio. M. saccifera e M. 

aculeata foram exclusivas às áreas de baixio no nível MD. O. bacaba foi encontrada em todos 

os níveis de distúrbio e classes topográficas, enquanto que O. bataua não foi encontrada no 

nível PQ e, nos níveis MD e GR, foi encontrada apenas nas áreas de baixio ou na porção 

inferior das vertentes. 

 

5.1.3. Estrutura horizontal 

Nos três níveis de distúrbio da floresta perturbada foram amostrados 1.944 indivíduos 

vivos com DAP ≥ 10 cm. A densidade média estimada para os três estratos analisados de 

forma contígua foi de 533,62 ± 44,27 ind.ha-1 (IC= 95%). A área basal média foi de 24,22 ± 

3,01 m2.ha-1 (IC= 95%). Os coeficientes de variação para a densidade e a área basal foram, 

respectivamente, 39,8 e 59,8%. 

No nível de distúrbio GR, o mais danificado pela tempestade, foram amostrados 929 

indivíduos vivos. Nesta área a densidade média foi de 442,66 ± 46,57 ind.ha-1 (IC= 95%). A 

área basal média foi de 17,65 ± 3,22 m2.ha-1 (IC= 95%). Estes valores de densidade e área 

basal são, respectivamente, 17,0% e 27,1% inferiores aos valores encontrados para os três 

níveis. O coeficiente de variação para a densidade foi de 35,0% e para a área basal, 55,2%. 



47 
 

No nível de distúrbio MD foram amostrados 749 indivíduos vivos e a densidade média 

foi de 600,00 ± 90,64 ind.ha-1 (IC= 95%). Este valor é 12,43% superior à média estimada para 

os três níveis de distúrbio. A área basal média no nível MD foi de 29,11 ± 5,08 m2.ha-1 (IC= 

95%), valor este, 20,18% superior à média encontrada para os três níveis. Os coeficentes de 

variação para a densidade e a área basal foram, respectivamente, 40,5% e 46,8%. 

Dentre os três níveis de distúrbios analisados, o nível PQ foi o que apresentou maiores 

estimativas tanto de densidade, como de área basal.  Neste nível de dano foram amostrados 

266 indivíduos vivos e a densidade média encontrada foi de 665,0 ± 99,33 ind.ha-1 (IC= 95%). 

A área basal média foi de 32,88 ± 10,19 m2.ha-1 (IC= 95%). Os valores médios de densidade e 

área basal neste no nivel PQ foram, respectivamente, 24,62% e 35,75% superiores aos valores 

estimados para toda a área. Assim como nos níveis GR e MD, os coeficentes de variação em 

torno da média para a densidade (28,0%) e a área basal foram altos (58,2%). Os valores 

médios de densidade (p≤ 0,001) e área basal (p≤ 0,001) foram significativamente diferentes 

(Figura 6).  

 

Figura 6. Análises de variância para a densidade (ind.ha-1) e a área basal (m2.ha-1) do estrato arbóreo 
de três níveis de distúrbio de uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma tempestade 
convectiva (downburst) ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de 
Silvicultura Tropical (EEST/INPA – núcleo ZF2), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
Manaus, Brasil (02˚33’ S; 60˚16’ W). Legenda: ●= média; I= desvio padrão; GR= trecho severamente 
perturbado; MD= trecho parcialmente perturbado; e PQ= trecho levemente perturbado. 
  

 A disposição das parcelas em relação ao eixo cardinal não alterou os padrões 

estruturais de densidade (p= 0,416) e área basal (p= 0,749) médias desta floresta. A densidade 

média de indivíduos nos transectos leste-oeste e norte-sul foram, respectivamente, 516,73 ± 

55,94 ind.ha-1 (IC= 95%) e 553,33 ± 72,46 ind.ha-1 (IC= 95%). A área basal média nos 
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transecos leste-oeste foi de 23,77 ± 4,81 m2.ha-1 (IC= 95%) e 24,75 ± 3,56 m2.ha-1 (IC= 95%) 

nos transectos instalados na direção norte-sul.  

 

5.1.4. Distribuição diamétrica 

A distribuição diamétrica dos 1.944 indivíduos vivos amostrados nos três níveis de 

distúrbio pode ser observada na Figura 7. O diâmetro mínimo mensurado foi de 10 e o 

máximo de 105 cm (Buchenavia grandis). Os indivíduos foram distribuídos em 13 classes 

diamétricas, cuja amplitude foi de 5 cm.  

O DAP médio das 1.944 árvores amostradas, nos três níveis de distúrbio, foi de 20,60 

± 0,51 (IC= 95%). Já o DAP que representa a mediana dos diámetros medidos nesta 

comunidade foi de 17,0 cm. Entretanto, a maior proporção de indivíduos se encontra nas 

primeiras classes diamétricas. Um total de 767 indivíduos, o que corresponde a 39,5% do total 

de indivíduos amostrados, se encontravam na primeira classe diamétrica (10 ≤ DAP ≤ 14,99 

cm).   

 

 
 
Figura 7. Distribuição diamétrica da comunidade arbórea de uma floresta de terra firme perturbada 
pela passagem de uma tempestade convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. As quatro curvas plotadas 
no plano carteziano sinalizam a densidade de indivíduos (ind.ha-1) por classe diamétrica (cm) para 
todo o trecho perturbado, assim como para os diferentes niveis de distúrbio. Localização: Estação 
Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
Manaus, Brasil (02˚33’ S; 60˚16’ W). Legenda: GR= trecho severamente perturbado; MD= trecho 
parcialmente perturbado; e PQ= trecho levemente perturbado. 
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As três primeiras classes diamétricas (10 ≤ DAP ≤ 24,9 cm) acumularam 1.454 

indivíduos, ou seja, 74,8% do total de indivíduos. Nas três últimas classes diamétricas (DAP≥ 

60,0 cm) foram amostrados apenas 24 indivíduos, que correspondem a 1,2% do total de 

indivíduos amostrados. A proporção de indivíduos jovens localizados nas primeiras classes de 

diâmetro evidencia a tendência de uma distribuição em forma de J-reverso (Figura 7). 

O DAP médio no nível PQ foi 21,35 ± 1,60 cm (IC= 95%). No nível MD o DAP 

médio foi 21,5 ± 0,84 cm (IC= 95%) e no nível GR foi 19,68 ± 0,67 cm (IC= 95%). O DAP 

médio estimado para o nível GR, o qual foi severamente afetado pela tempestade, é 7,66% e 

8,25% inferior aos valores médios encontrado nos níveis PQ e MD, respectivamente. 

Todavia, embora a distribuição diamétrica em todos os níveis de distúrbio analisados 

tenham se aproximado ao modelo do J-reverso, foram encontradas diferenças quanto à 

proporção de indivíduos, por classes de diamétrica, nos diferentes níveis. A freqüência de 

indivíduos por classe diamétrica na comunidade do nível PQ diferiu tanto dos níveis MD e 

GR, quanto de todos os níveis analisados contiguamente. A distribuição de diâmetros no nível 

MD difere apenas do nível PQ. Já a distribuição diamétrica no nível GR difere tanto do nível 

PQ, quanto do nível MD. A distribuição diamétrica dos três níveis avaliados, quando 

comparadas à distribuição de todos os níveis analisados de forma contígua, são similares 

(Tabela 2). 

 
Tabela 2. Comparação (Qui-quadrado; α= 0,01) das distribuições diamétricas da comunidade arbórea, 
em três níveis de distúrbio, de uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma 
tempestade convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de 
Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil 
(02˚33’ S; 060˚16’ W). Legenda: GR= trecho severamente perturbado; MD= trecho parcialmente 
perturbado; e PQ= trecho levemente perturbado. 
 

Níveis de distúrbio MD GR Todos os níveis 

PQ 
F(1;12) = 14.927,5 F(1;12) = 1.684,2 F(1;12) = 26,096 

p≤ 0,001 p≤ 0,001 p= 0,001 

MD 
 F(1;12) = 11,867 F(1;12) = 5,727 

 P= 0,032 p= 0,478 

GR 
  F(1;12) = 3,047 

    p= 0,943 
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5.1.5. Topografia e danos 

 Os seis transectos instalados ao longo da floresta perturbada cruzaram diferentes 

topossequências que incluíram áreas de platô, baixio e vertente. Em áreas de platô foram 

instaladas 38 parcelas, o que corresponde 0,95 hectares. A mesma área e quantidade de 

parcelas foram amostradas em áreas de baixio. A grande quantidade de acidentes topográficos 

resultou em uma amostragem proporcionalmente maior nas áreas de vertente. Ao todo, foram 

instaladas 68 parcelas (47,2%) em áreas de encosta, o que abrangeu uma área de 1,70 

hectares. 

As áreas de platô apresentaram as maiores médias de densidade e área basal. Nesta 

classe topográfica a densidade média foi de 644,00 ± 89,56 ind.ha-1 (IC= 95%) e a área basal 

foi de 29,85 ± 6,64 m2.ha-1 (IC= 95%).  

Nos baixios, a densidade média foi de 491,20 ± 62,78 ind.ha-1 (IC= 95%) e a área 

basal média foi de 26,42 ± 4,73 m2.ha-1 (IC= 95%). Esses valores de densidade e área basal 

são, respectivamente, 23,7% e 8,4% inferiores aos valores encontrados nas áreas de platô. 

As menores estimativas de densidade a área basal foram obtidas nas áreas de vertente. 

Nessas áreas a densidade média foi de 471,11 ± 65,03 ind.ha-1 (IC= 95%) e a área basal média 

foi de 17,99 ± 3,64 m2.ha-1 (IC= 95%). A densidade e a área basal médias em vertentes foram, 

respectivamente, 26,8% e 39,7% inferiores às médias encontradas para as áreas de platô. 

A densidade média (ind.ha-1) e a área basal média (m2.ha-1) das três classes 

topográficas são estatisticamente diferentes (densidade: p= 0,00165 / área basal: p= 0,00209). 

Para o par platô-vertente, as diferenças quanto à área basal (p= 0,00306) são ainda mais 

significativas do que quanto à densidade (p= 0,02498) (Figura 8). 
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Figura 8. Análise de variância para a densidade (ind.ha-1) e a área basal (m2.ha-1) de três classes 
topográficas amostradas em uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de um tempestade 
convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical 
(EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amaozônia (INPA), Manaus, Brasil (02˚33’ S; 60˚16’ W). 
Legenda: ●= média; I= desvio padrão; B= baixio; P= platô; e V= vertente. 
 

5.1.6. Mortalidade 

Cinco anos após o distúrbio, a ruptura do dossel em diferentes pontos, assim como a 

conseqüente alteração do sub-bosque, mantém a floresta perturbada remanescente susceptível 

a pequenos e novos distúrbios. Em todas as incursões destinadas à coleta de dados, que foram 

realizadas ao longo de um período de 18 meses, foram constatados novos pequenos 

distúrbios. Tais distúrbios foram provocados pela queda de árvores vivas não danificadas pela 

tempestade e/ou pela queda de árvores já danificadas ou mesmo mortas, que permaneciam em 

pé. 



52 
 

Nos três níveis de distúrbios foram registrados 383 indivíduos mortos, o que 

corresponde a 16,5% de todos os indivíduos amostrados (vivos e mortos). No nível PQ foram 

encontradas 26 árvores mortas, o que equivale a 8,90% do total de indivíduos amostrados 

neste nível. No nível MD foram encontradas 87 árvores mortas, o que equivale 10,40% do 

total de indivíduos amostrados. A maior densidade de indivíduos mortos foi observada no 

nível de distúrbio GR, no qual foram registradas 270 árvores mortas. Este número 

corresponde a 22,51% de todos os indivíduos amostrados neste nível, ou seja, a maior 

proporção entre indivíduos mortos e vivos da floresta seucndária remanescente (Figura 9). 

 

Figura 9. Densidade de indivíduos mortos (ind.ha-1) amostrados em diferentes níveis de distúrbio de 
uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma tempestade convectiva ocorrida em 
Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultua Tropical (EEST), Instituto 
Nacional de Pesquisas de Amazônia (INPA), Manaus, Brasil (02˚33’ S; 60˚16’ W). Legenda: GR= 
trecho severamente perturbado; MD= trecho parcialmente perturbado; e PQ= trecho levemente 
perturbado. 

 

As variações de velocidade, intensidade e duração do vento produziram danos físicos e 

mortalidade diferenciados na floresta. A densidade de árvores mortas variou 

significativamente entre os três níveis de distúrbio (p= 0,00010) (Figura 10). No nível GR, a 

densidade média de árvores mortas foi de 144 ± 27,88 ind.ha-1 (IC= 95%). Este valor médio 

foi o mais alto dentre os três níveis de distúrbio analisados. No nível MD a densidade de 
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árvores mortas foi de 64 ± 24,69 ind.ha-1 (IC= 95%) e no nível PQ foi de 65 ± 46,62 ind.ha-1 

(IC= 95%). 

 

 
 
Figura 10. Análise de variância para a densidade de indivíduos (ind.ha-1) mortos em três níveis de 
distúrbio e três classes topográficas de uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma 
tempestade convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de 
Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amaozônia (INPA), Manaus, Brasil 
(02˚33’ S; 60˚16’ W). Legenda: ●= média; I= desvio padrão; GR= área severamente danificada; MD= 
área parcialmente danificada; PQ= área levemente danificada; B= baixio; P= platô; V= vertente; A= 
mortas em pé (standing dead); B= mortas por quebra ou ruptura do fuste (snap); e C= mortas por 
desenraizamento (uprooted). 
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A densidade de árvores mortas também variou significativamente entre as três classes 

topográficas amostradas (p= 0,04662) (Figura 10). Nas áreas de vertente a densidade (ind.ha-

1) média de indivíduos mortos foi de 130,85 ± 32,92 (IC= 95%), enquanto que nas áreas de 

platô foi de 93,75 ± 33,72 (IC= 95%). A menor densidade de indivíduos mortos foi observada 

nas áreas de baixio, cuja média foi de 72,72 ± 29,95 (IC= 95%). 

Dos 383 indivíduos mortos amostrados, 47 (12,27%) morreram e permaneciam em pé 

(standing dead), 147 (38,38%) tiveram sua copa e/ou fuste quebrados (snap) e 189 (49,34%) 

foram desenraizados (uprooted). A densidade média de árvores mortas e que permaneciam em 

pé (standing dead) foi de 9,77 ± 6,35 (IC= 95%) no nível GR; 9,33 ± 7,53 (IC= 95%) no nível 

MD; e 27,50 ± 22,99 (IC= 95%) no nível PQ. A densidade de indivíduos mortos por quebra 

ou ruptura da copa e fuste foi de 40,88 ± 14,82 (IC= 95%) no nível GR; 34,66 ± 16,52 (IC= 

95%) no nível MD; e 15,00 ± 13,20 (IC= 95%) no nível PQ. Já a densidade de árvores 

desenraizadas foi de 93,33 ± 24,17 (IC= 95%) no nível GR; 20,00 ± 15,07 (IC= 95%) no nível 

MD; e 22,50 ± 32,06 (IC= 95%) no nível PQ. 

A densidade média de indivíduos mortos que permaneciam em pé (p= 0,04848) e de 

indivíduos mortos por desenraizamento (p= 0,00001) variou entre os três níveis de distúrbio. 

Entretanto, a densidade de indivíduos mortos por quebra da copa e/ou fuste não variou entre 

os diferentes níveis de distúrbio (p= 0,13977). O DAP médio das árvores mortas por 

desenraizamento (uprooted) foi 29,83 ± 2,12 cm (IC= 95%) e das árvores mortas por quebra 

da copa e/ou fuste (snap) foi 23,08 ± 1,73 cm (IC= 95%). 

 

5.2. Floresta não-perturbada 

5.2.1. Composição florística e diversidade 

A floresta não-perturbada do projeto Jacaranda apresentou 917 espécies arbóreas e seis 

espécies de palmeiras (Arecaceae). Estas 923 espécies estão distribuídas em 58 famílias e 256 

gêneros. Fabaceae (41), Euphorbiaceae (20), Rubiacea (14), Annonaceae (14), Moraceae (11), 

Malvaceae e Apocynaceae (10), Lauraceae (9) e Sapotaceae (8) se destacam pela alta 

diversidade de gêneros. As famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae (136), 

Sapotaceae (81), Lauraceae (64), Chrysobalanaceae, Burseraceae (48), Lecythidaceae (43), 

Annonaceae (41), Moraceae (35), Euphorbiaceae (33) e Myrtaceae (31). Anisophyllaceae, 

Celastraceae, Duckeodendraceae, Goupiaceae, Hugoniaceae, Opiliaceae, Perisdicaceae, 

Putranjivaceae, Rhabdodendraceae, Rhizophoraceae, Rutaceae, Sabiaceae e Verbenaceae 

foram representadas por apenas uma espécie. Vinte e quatro famílias, o que corresponde a 

42,1% do total de famílias amostradas, são representadas por apenas um gênero. 
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Nas áreas de baixio foram encontradas 479 espécies, o que corresponde a 51,9% de 

todas as espécies registradas na área. Nas áreas de platô foram encontradas 576 espécies, 

número que corresponde a 62,4% da riqueza total de espécies. A riqueza nas áreas de vertente 

também foi elevada. Foram registradas 574 espécies, o que equivale a 62,2% da riqueza total. 

Quando tomada de forma aleatória, uma área igual à utilizada para a estimativa do 

índice de diversidade da floresta perturbada (3,6 ha), o índice de diversidade de Shannon & 

Weinner da floresta não-perturbada foi de H’= 5,85 nats.ind-1 e a riqueza total foi de 611 

espécies. Se tomada a área total amostrada no projeto Jacaranda (10 ha) e todas as espécies 

encontradas por Carneiro (2004) (917 spp), o índice de Shannon & Wienner é de H’= 6,04 

nats.ind-1. 

 

5.2.2. Fitossociologia 

As 10 espécies mais importantes e que apresentaram os maiores índices de valor de 

importância (IVI) foram Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith (7,97), Scleronema 

micranthum Ducke (5,54), Eschweilera truncata A.C.Sm. (5,08), Eperua glabriflora (Ducke) 

R.S.Cowan (4,93), Hevea guianensis Aubl. (4,89), Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 

(4,72), Micrandra siphonioides Benth. (3,49), Vitex sprucei Briq. (3,17), Protium hebetatum 

Daly (2,80) e Protium strumosum Daly (2,66) (Figura 11). 

As espécies mais abundantes na floresta não-perturbada foram E. wachenheimii (216 

indivíduos) e E. truncata (120). S. micranthum, embora tenha apresentado densidade e 

frequência relativas inferiores a E. truncata, apresentou elevada dominância relativa e ocupou 

a segunda posição no ranking de IVI. O mesmo ocorreu com M. siphonioides e V. sprucei, 

que apresentaram apenas 38 e 39 indivíduos, respectivamente. Os baixos valores relativos de 

densidade e frequência dessas duas espécies foram compensados pela elevada dominância 

relativa, que as fizeram ocupar, respectivamente, as sétima e oitava posição no ranking. 

Endlicheria bracteata Mez, Eschweilera carinata S.A.Mori, Eugenia sp.2, 

Buchenavia sp.2, Cassia moschata Kunth, Ocotea argyrophylla Ducke, Protium klugii 

Macbr., Tachigali guianense (Benth.) Zarucchi & Herend., Tovomita grata Sandwith e 

Trichilia pleeana (A.Juss.) C.DC. ocuparam as 10 últimas posições no ranking, todas com o 

mais baixo valor de IVI da comunidade (0,03936). Um total de 283 espécies, ou seja, 31,95% 

da riqueza total foram representadas por apenas um indivíduo. Outras 137 espécies, que 

correspondem a 14,94% da riqueza total, apresentaram apenas dois indivíduos. Apenas 161 

espécies (17,55% da riqueza total) apresentaram densidade maior ou igual a 10 indivíduos.  
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Figura 11. Análise fitossociológica da comunidade arbórea de uma floresta de terra firme não-
perturbada. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST/INPA – núcleo ZF2), 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil (02˚38’ S; 60˚09’ W).  

 

De uma maneira geral, as espécies apresentaram equilíbrio entre densidade, frequência 

e dominância relativas. Destaque para E. wachenheimii, P. hebetatum e P. strumosum, que 

obtiveram altos valores de IVI, sobretudo, por apresentarem altos valores de densidade 

relativa. Em contra partida, S. micranthum, E. glabriflora, H. guianensis, E. coriacea, M. 

siphonioides, V. sprucei e Goupia glabra Aubl. apresentaram valores não tão altos de 

densidade e freqüência, mas figuraram dentre as espécies com maior IVI, sobretudo, pelos 

seus altos valores de dominância relativa. 

 As famílias com maiores índices de valor de importância foram Fabaceae (47,11),  

Lecythidaceae (38,68), Sapotaceae (37,15), Burseraceae (20,85), Euphorbiaceae (19,84), 

Chrysobalanaceae (19,00), Lauraceae (12,10), Moraceae (10,55), Malvaceae (10,26), 

Myristicaceae (8,86), Annonaceae (7,43), Humiriaceae (5,45) e Apocynaceae (4,70). Estas 15 

famílias juntas perfazem 80,68% do IVI total. As subfamílias Caesalpinioideae, Faboideae e 

Mimosoideae, juntas, somam 15,69% do IVI total. 
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5.2.3. Estrutura horizontal 

Os 10 hectares de floresta do projeto Jacaranda vêm sendo monitorados desde o ano de 

1995. Destes, 3,56 hectares em área de platô, 2,92 em áreas de vertente e 3,52 em áreas de 

baixio.  

Nesta comunidade foram amostrados 5.829 indivíduos com DAP ≥ 10 cm. A 

densidade média estimada foi de 584,34 ± 25,93 ind.ha-1 (IC= 95%). A área basal média 

estimada foi de 27,41 ± 1,81 m2.ha-1 (IC= 95%). 

Nas áreas de platô foram registrados 2.163 indivíduos e a densidade média foi de 

615,69 ± 46,61 ind.ha-1 (IC= 95%). A área basal média nas áreas de platô foi de 24,60 ± 3,03 

m2.ha-1 (IC= 95%). Nas áreas de vertente e baixio, tanto a densidade de indivíduos como a 

área basal média, foram inferiores àquelas encontradas para as áreas de platô.  

Em vertentes foram registrados 1.818 indivíduos e a densidade média foi de 604,28 ± 

51,33 ind.ha-1 (IC= 95%). A área basal média nesta classe topográfica foi de 24,88 ± 3,75 

m2.ha-1 (IC= 95%).  

Nos baixios foram amostrados 1.848 indivíduos e a densidade média foi de 510,10 ± 

30,82 ind.ha-1 (IC= 95%), a menor entre as três classes topográficas. A área basal média foi de 

25,08 ± 2,11 m2.ha-1 IC= 95%). Este valor é 4,07% inferior ao estimado para as áreas de platô 

e, aproximadamente, 1% superior ao valor estimado para as áreas de vertente.  

Á área basal não variou entre as três classes topográficas (p= 0,180). Entretanto, a 

densidade média (ind.ha-1) variou significativamente entre as três classes topográficas 

existentes (p ≤ 0,0001). Para o par platô-baixio, as diferenças quanto à densidade de 

indivíduos foram ainda mais significativas (p ≤  0,0001) (Figura 12). 

Baixio e vertente são diferentes quanto à densidade de indíviduos (p= 0,001), porém, 

similares quanto à área basal (p= 0,920). Platô e vertente são similares tanto em densidade (p= 

0,740), quanto em área basal (p= 0,157). Entre as áreas de baixio e platô foram encontradas 

diferenças significativas em relação à densidade média (p ≤ 0,001). Todavia, não foram 

encontradas diferenças significativas quanto à área basal média (p= 0,083) (Figura 12). 
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Figura 12. Análise de variância para a densidade de indivíduos (ind.ha-1) de três classes topográficas 
amostradas em uma floresta de terra firme não-perturbada. Localização: Estação Experimental de 
Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil 
(02˚38’ S; 60˚09’ W). Legenda: ●= média; I= desvio padrão; B= baixio; P= platô; e V= vertente. 
 

A disposiçao das parcelas em relação ao eixo cardinal não determinou diferenças 

quanto à densidade e área basal. A densidade (p= 0,053) e a área basal (p= 0,260) médias das 

parcelas dispostas na posição leste-oeste e norte-sul são similares.  

 

5.2.4. Distribuição diamétrica 

A distribuição diamétrica dos 5.829 indivíduos vivos da floresta não-perturbada está 

representada na Figura 13. O diâmetro mínimo mensurado foi de 10 cm, enquanto que o 

maior foi 117 cm (Buchenavia grandis Ducke). A fim de facilitar a comparação da 

distribuição desta comunidade com a distribuição da comunidade secundária, os 5.829 

indivíduos também foram separados em 13 classes diamétricas, cuja amplitude é de 5 cm.  

O DAP médio estimado para essa comunidade é 21,26 ± 0,30 cm (IC= 95%), enquanto 

que o DAP que representa a mediana é de 17,5 cm. No entanto, assim como a floresta 

perturbada, a comunidade arbórea da floresta não-perturbada também apresentou distribuição 

diamétrica do tipo J-reverso. Dos 5.829 indivíduos amostrados, 2.141 (36,7%) se encontram 

na primeira classe diamétrica. As três primeiras classes diamétricas (DAP entre 10 e 24,9 cm) 

acumulam 4.304 indivíduos (73,8%), enquanto que as três últimas (DAP≥ 60 cm) acumulam 

apenas 90 indivíduos (1,5%) (Figura 13). 
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Figura 13. Distribuição diamétrica da comunidade arbórea de uma floresta de terra firme não-
perturbada. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil (02˚38’ S; 60˚09’ W). 
 

5.2.5. Mortalidade 

A densidade média de árvores mortas na floresta não-perturbada é 70,60 ± 14,84 

ind.ha-1 (IC= 95%). Quando consideradas apenas as áreas de platô, a densidade de árvores 

mortas é ligeiramente superior àquela encontrada para toda a floresta (71,19 ± 21,62 ind.ha-1; 

IC= 95%). Nas áreas de baixio foram registradas as menores densidades de árvores mortas 

por unidade amostral. Nestas áreas a densidade média de árvores mortas foi de 44,18 ± 18,98 

ind.ha-1 (IC= 95%), ou seja, 62,5% inferior àquela encontrada para toda a floresta.  

Nas áreas de vertente, porém, a densidade média de árvores mortas foi 85,41 ± 18,98 

ind.ha-1 (IC= 95%). Este valor médio é 20,1% superior ao encontrado para toda a floresta, o 

que pode indicar uma maior taxa de mortalidade ou menor taxa de decomposição da madeira 

nas áreas de vertente. A densidade média de árvores mortas também variou entre as três 

diferentes classes topográficas (p= 0,031), porém as diferenças são menos significativos do 

que entre as três classes topográficas da floresta perturbada. 

 

5.3. Floresta perturbada versus floresta não-perturbada 

 As comunidades arbóreas dos dois estádios sucessionais avaliados somam 930 

espécies, as quais estão distribuídas em 256 gêneros e 59 famílias. As duas comunidades 

apresentaram 271 espécies em comum, sendo que as espécies Annona impressinevia, 

Himatanthus sucuuba, Inga cf. suberosa, I. paraensis, Lacunaria cf. crenata, Lecythis 

barnebeyi, Licania longistyla, Mezilaurus cf. synandra, Miconia gratissima, Micrandra 
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rossiana, Pouteria paniculata, Stryphnodendron. racemiferum e Swartzia arborescens foram 

exclusivas da floresta perturbada. 

Famílias e gêneros pouco abundantes ou raros na floresta perturbada, também o foram 

na floresta não-perturbada. Dentre as famílias representadas por poucos indivíduos e espécies, 

Duckeodendraceae, Hugoniaceae, Opiliaceae, Rhabdodendraceae, Rutaceae, Sabiaceae e 

Ulmaceae ocorreram nos dois estádios sucessionais. Anisophylleaceae, Erythroxylaceae, 

Lacistemataceae Myrsinaceae e Rhizophoraceae foram exclusivas da floresta não-perturbada. 

As famílias Lecythidaceae e Sapotaceae obtiveram, respectivamente, o primeiro e o 

segundo maior valor de IVI, nos dois estádios sucessionais amostrados. Estas duas famílias 

apresentam valores altos e equilibrados de densidade, freqüência e dominância em ambas as 

florestas. Na floresta perturbada, a diferença de IVI destas duas famílias é superior à diferença 

das mesmas, na floresta não-perturbada (Figura 14). 

Das 15 famílias que obtiveram os maiores valores de IVI em cada estádio, 14 foram 

comuns às duas florestas. Conforme pode ser observado na Figura 14, estas 14 famílias 

comuns, apenas se revezaram no ranking. Nos dois estádios, algumas delas se destacam pelos 

altos valores de densidade e freqüência relativas (Burseraceae, Lauraceae e Myristicaceae), 

enquanto que outras, pela alta dominância relativa (Caesalpinioideae, Chrysobalanaceae, 

Humiriaceae, Malvaceae) (Figura 14).  

Destaque para as famílias Apocynaceae e Urticaceae, que apesar de figurarem dentre 

as 15 famílias com os maiores valores de IVI nas duas comunidades, apresentaram número de 

espécies e densidade de indivíduos diferentes. A alta densidade e freqüência relativa das 

quatro espécies que representaram a família Urticaceae na floresta perturbada contribuíram 

para que a mesma tenha apresentado o 14˚ maior IVI neste estádio. Na floresta não-

perturbada, a família Urticaceae ocupou a 21˚ posição no ranking. Em contra partida, a 

família Apocynaceae, que ocupou a 15˚ posição no ranking da floresta não-perturbada, 

ocupou a 23˚ posição na floresta perturbada (Figura 14). 

 Espécies dos gêneros Eschweilera, Eperua, Pouteria, Protium e Scleronema figuram 

dentre as 15 espécies de maior IVI, tanto na floresta não-perturbada, como na floresta 

perturbada. Espécies dos gêneros Brosimum, Chrysophyllum, Goupia, Hevea, Minquartia e 

Vitex obtiveram elevados valores de IVI apenas na floresta não-perturbada. Na floresta 

perturbada, se destacaram quanto aos altos valores de IVI, espécies dos gêneros 

Anomalocalyx, Bocageopsis, Cecropia, Couratari, Licania, Naucleopsis, Ocotea e Sloanea. 
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Figura 14. Índice de valor de importância (IVI) das 15 principais famílias botânicas do estrato arbóreo 
de duas florestas de terra firme. A floresta perturbada foi alterada pela passagem de uma tempestade 
convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical 
(EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil (02˚38’ S; 60˚09’ W). 
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 Apesar de apresentarem diferenças florísticas marcantes, as médias de densidade 

(ind.ha-1) (p= 0,051), e área basal (m2.ha-1) (p= 0,072) dos dois estádios sucessionais é similar 

(Figura 15). 

 

 

 
Figura 15. Análise de variância para a densidade (ind.ha-1) e a área basal (m2.ha-1) do estrato arbóreo 
de duas florestas de terra firme. A floresta perturbada foi alterada pela passagem de uma tempestade 
convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical 
(EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil. Legenda: ●= média; 
I= desvio padrão; BW= floresta perturbada pela passagem de uma tempestade convectiva ocorrida em 
Janeiro de 2005; e PR= floresta não-perturbada. 
 

Todavia, ao comparar separadamente os três níveis de distúrbio da floresta perturbada 

com a floresta não-perturbada, foram encontradas fortes diferenças tanto em densidade 

(ind.ha-1) (p< 0,001), quanto em área basal (m2.ha-1) (p< 0,001) (Figura 16). Os maiores 

valores médios de densidade (ind.ha-1) e área basal (m2.ha-1) foram observados nos níveis PQ 

e MD, que foram seguidos pela floresta não-perturbada. Não diferente do esperado, os valores 

médios destas variáveis foram menores no nível GR (Figura 16). A comparação entre o 

estrato GR e a floresta prisitna mostrou fortes diferenças tanto para a densidade de indivíduos 

(p< 0,001) como para a área basal (p< 0,001).   

 



63 
 

 
 
Figura 16. Análise de variância para a densidade (ind.ha-1) e a área basal (m2.ha-1) do estrato arbóreo 
de duas florestas de terra firme. A floresta perturbada foi alterada pela passagem de uma tempestade 
convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical 
(EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil. Legenda: ●= média; 
I= desvio padrão; GR= trecho severamente perturbado; MD= trecho parcialmente perturbado; PQ= 
trecho levemente perturbado; e PR= floresta não-perturbada. 
 
 
 A distribuição diamétrica foi outro parâmetro utilizado para comparar a estrutura dos 

das duas florestas. A proporção de indivíduos por classe diamétrica foi similar nas duas 

comunidades estudadas (p= 0,983) (Figura 17). Isso pode indicar que a mortalidade de 

árvores independe de seu DAP e, logo, os danos causados pela tempestade não modificaram 

os padrões naturais de distribuição diamétrica da comunidade remanescente. 
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Figura 17. Distribuição diamétrica do estrato arbóreo de duas florestas de terra firme.  A floresta 
perturbada foi alterada pela passagem de uma tempestade convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. 
Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil. Valor do teste estatístico: (χ2

(calc)= 26,217; gl= 12; α= 0,01; p= 
0,983). 
 
 Cinco anos após a tempestade, a densidade (ind.ha-1) de indivíduos mortos permanece 

diferente nos dois estádios sucessionais analisados. Ainda que os valores de desvio padrão em 

torno da média sejam altos nas duas comunidades, a densidade de indivíduos mortos na 

floresta atingida pela tempestade, ainda é estatisticamente superior à densidade de indivíduos 

mortos na floresta não-perturbada (p= 0,00732). Conforme o esperado, o estrato GR da 

floresta perturbada apresentou a maior densidade (ind.ha-1) média de indivíduos mortos. 

Quando comparado separadamente com a floresta não-perturbada, as diferenças estatísticas 

são ainda mais significativas (p< 0,001) (Figura 18).  
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Figura 18. Análise de variância para a densidade (ind.ha-1) de indivíduos arbóreos mortos em duas 
florestas de terra firme. A floresta perturbada foi formada a partir da passagem de uma tempesade 
convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical 
(EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amaozônia (INPA), Manaus, Brasil. Legenda: ●= média; 
I= desvio padrão; FP= floresta perturbada; FNP= floresta não-perturbada; e GR= trecho de floresta 
severamente perturbado pela tempestade.  
 
 
5.4. Chuva de sementes na floresta perturbada 

 A revisão dos 96 coletores de sementes ao longo dos 12 meses de estudo gerou a 

repetição de 864 triagens. Em 525 (60,7%) triagens não foram encontradas sementes e/ou 

frutos nos coletores. Em todos os níveis de distúrbio o número de triagens, nas quais não 

foram encontras sementes, foi acima de 30% do esforço amostral total. 

Nas outras 339 triagens foram recolhidas 5.366 sementes distribuídas em 232 

morfoespécies. A densidade média foi de 24,84 ± 16,95 sementes.(m2)-1.ano-1 (IC= 95%). 

Entretanto, apenas 68 triagens (7,8% do total de triagens) resultaram na coleta de mais de 10 

sementes e/ou frutos.  

A variação na densidade de sementes e riqueza de espécies pode ser observada na 

figura 19. No nível PQ foram coletadas 726 sementes, o qual apresentou a menor densidade. 

Já o nível MD apresentou a maior densidade, onde foram coletadas 4.033 sementes. O mesmo 

foi seguido pelo nível GR, no qual foram coletadas 607 sementes. No período compreendido 

entre os meses de junho e julho foi coletada a menor densidade de sementes, enquanto que 

entre os meses de agosto e setembro apresentou a maior densidade (Figura 19). 

A riqueza média estimada foi de 14,95 ± 0,33 espécies.(m2)-1.ano-1 (IC= 95%). As 232 

morfoespécies encontradas apresentaram diferentes tamanhos e morfologias. Trinta e uma 

(13,4%) espécies apresentaram sementes com diâmetro entre 0,2 e 0,5 cm (pequena). Com 

diâmetro entre 0,5 e 1,0 cm foram encontradas 118 (50,1%) morfoespécies. As outras 83 
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(36,5%) morfoespécies encontradas apresentaram diâmetro superior a 1 cm. Das 232 

morfoespécies coletadas, apenas oito apresentaram síndrome de dispersão anemocórica, das 

quais cinco pertenciam à família Fabaceae. Das 5.366 sementes interceptadas, apenas 27 

(0,5%) apresentaram sinais de predação.  

 

 

 
 
Figura 19. Densidade de sementes (sementes.m2.ano-1) insterceptadas por 96 coletores de sementes 
(seed traps) instalados em uma floresta perturbada alterada pela passagem de uma tempestade 
convectiva ocorrida em Janeiro de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical 
(EEST), Instituto Nacional e Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil (02˚38’S; 60˚09’ W). 
 
 

Hevea guianensis, Micrandra rossiana, Protium sp., Oenocarpus bacaba, Guatteria 

cf. olivacea, Licania cf. hirsuta, Eschweilera sp., Eschweilera truncata, Buchenavia cf. 

grandis, Zygia ramiflora, Manicaria saccifera, Euterpe precatoria, cf. Minquartia, Pouteria 

sp., Guarea sp., Bocageopsis multiflora, Aspidosperma desmantum e Cecropia sciadophylla 

também foram encontradas no inventário da comunidade adulta. H. guianensis, M. rossiana, 

Protium sp., O. bacaba, G. olivacea, B. multiflora e C. sciadophylla se destacam pela elevada 

densidade e freqüência tanto de indivíduos adultos (Tabela 1), quanto de propágulos. Entre os 
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meses de nov/08 e fev/09 foram encontradas nos coletores algumas sementes germinadas. 

Dentre elas H. guianensis, M. rossiana, O. bacaba, E. truncata, C. sciadophylla e C. 

purpurascens. 

Não houve diferença quanto à densidade média de propágulos ao longo das nove 

campanhas realizadas (p= 0,190794). Todavia, vale destacar a maior densidade de sementes 

entre os meses de maio e setembro, período que coincide com a estiagem na região central da 

Amazônia. Já em relação aos níveis de distúrbio avaliados, a densidade média de sementes 

variou entre os três níveis de distúrbios avaliados (p= 0,034877) (Figura 20).  

 
 

 
 
Figura 20. Análise de variância para a densidade de sementes (sementes.m2.ano-1) interceptadas em 96 
coletores (seed traps) ao longo de nove campanhas (12 meses), em três níveis de distúrbio de uma 
floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma tempestade convectiva ocorrida em Janeiro de 
2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amaozônia (INPA), Manaus, Brasil (02˚38’S; 60˚09’ W). Legenda: ●= média; I= desvio 
padrão; GR= área severamente danificada; MD= área parcialmente danificada; e PQ= área levemente 
danificada. 
 
  

A riqueza de espécies variou ao longo das nove campanhas realizadas (p< 0,00001). 

Contudo, a riqueza de espécies foi similar nos três níveis de distúrbios (p= 0,443). 

 

6. DISCUSSÃO 

6.1. Composição florística e diversidade 

O número de espécies encontradas na floresta não-perturbada confirma a elevada 

riqueza de espécies arbóreas encontradas em outras florestas de terra firme da Amazônia 

Central (Rizzini, 1979; Saldarriaga et al., 1988; Phillips et al., 1994; Milliken, 1998; Ribeiro 
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et al., 1999). Outros trabalhos já desenvolvidos na EEST também apontaram igual ou maior 

riqueza de espécies, assim como a elevada concordância de gêneros e de famílias tanto na 

regeneração natural (Higuchi et al., 1985), como na comunidade adulta (Guillaumet, 1987; 

Higuchi et al., 1998a; Carneiro, 2004). 

Embora tenha sofrido diversos tipos de danos, a comunidade árborea da floresta 

perturbada também apresentou elevada riqueza e diversidade de espécies. Mesmo que tenham 

sido encontradas algumas diferenças quanto ao número total de espécies presentes em cada 

estádio e classe topográfica, ainda existe alta concordância florística entre as duas áreas. Tal 

fato pode ser evidenciado pelo elevado número de famílias, gêneros e espécies em comuns. O 

maior esforço amostral no nível GR (2,0 ha) pode explicar sua maior riqueza de espécies. Já o 

menor valor de diversidade do mesmo pode refletir tanto a alta mortalidade de indivíduos 

maduros durante e após a tempestade, como também, a heterogeneidade da floresta.  

De acordo com as análises fitossociológicas, as duas comunidades apresentaram 

gêneros e famílias em comum, os quais obtiveram elevados valores de densidade, freqüência e 

dominância. Das 15 famílias que obtiveram os maiores valores de IVI nos dois estádios 

sucessionais, apenas a Urticaceae e Apocynaceae não foram comuns. Mudanças relacionadas 

à abundância de diferentes espécies após curtos intervalos de tempo, não foram suficientes 

para explicar mudanças na composição florística de áreas atingidas por ciclones na floresta 

tropical de Kolombangara, Solomon Islands (Burslem et al., 2000).  

Em comunidades tropicais, que apresentam populações dinâmicas e mudanças 

cumulativas, pequenas mudanças florísticas podem não ser suficientes para determinar 

estádios sucessionais (Saldarriaga et al., 1988). Entretanto, vale ressaltar que os valores de 

IVI das 15 espécies mais importantes variaram em amplitude. Na floresta perturbada, os altos 

valores relativos de IVI de Protium sp., Pouteria sp. e Eschweilera sp., possivelmente, teriam 

sido inferiores caso as mesmas tivessem sido identificadas em nível de espécie. 

A maior representatividade da família Urticaceae na floresta perturbada, assim como a 

maior densidade e freqüência de outras espécies pioneiras (Swaine & Whitmore, 1988), 

sugerem que as condições ambientais encontradas nas grandes clareiras foram favoráveis ao 

estabelecimento de espécies com tais características (Swaine & Whitmore, 1988; Brokaw & 

Scheiner, 1989; Putz, 1983). Esse mesmo padrão também foi observado em clareiras 

formadas a partir de distúrbios de menores proporções ocorridos numa área adjacente, dentro 

da EEST (Chambers et al., 2009). A representatividade de espécies pioneiras também foi 

maior nos primeiros estádios de sucessão em florestas secundárias da bacia do rio Negro, as 
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quais foram formadas após o abandono de áreas destinadas ao cultivo itenerante (corte e 

queima).  

A diversidade de espécies da floresta não-perturbada foi superior à diversidade de 

espécies da floresta perturbada. A maior abrangência espacial, assim como o maior nível de 

detalhamento na descrição e identificação da flora neste estádio sucessional (Higuchi et al., 

1998a; Carneiro, 2004) podem explicar tal fato. Entretanto, a diversidade de espécies nos três 

níveis de distúrbios da floresta perturbada pode ser considerada alta (Kent & Coker, 1994; 

Felfili & Rezende, 2003) e sugere que a diversidade de espécies pode não ter sido diretamente 

afetada pelos efeitos deletérios da tempestade. A detecção da mudança de padrões florísticos 

na floresta perturbada deve ser embasada em observações a médio e longo prazo e o 

monitoramento constante da comunidade.    

Os valores de diversidade de cada estrato, assim como de toda a floresta perturbada, 

são similares aos encontrados por Chambers et al. (2009) em áreas de clareira formadas por 

distúrbios similares ocorridos no ano de 1999. Tais valores também são similares aos 

encontrados em outras florestas secundárias da bacia do rio Negro, com idade entre 14 e 20 

anos (Saldarriaga et al., 1988). Tais formações secundárias foram formadas após o abandono 

de áreas utilizadas para a prática de agricultura itinerante (corte e queima), típica entre 

algumas etnias e povos da bacia amazônica (Posey, 1984). 

  
6.2. Estrutura e mortalidade 

Os valores de densidade e área basal da floresta não-perturbada foram similares aos 

valores encontrados em outras ocasiões (Higuchi et al., 1998a; Carneiro, 2004) e em florestas 

não-perturbadas da região central da bacia amazônica (Saldarriaga et al., 1988; Phillips et al., 

1994; Milliken, 1998; Lewis et al., 2004) e de outras regiões tropicais (Phillips et al., 1994; 

Lewis et al., 2004).  

 Os valores de densidade e área basal da floresta perturbada foram inferiores aos 

valores encontrados para a floresta não-perturbada. Tal fato confirma as alterações estruturais 

promovidas pela tempestade de 2005. Os valores superiores de densidade e área basal 

encontrados nos estratos PQ e MD indicam que a mortalidade e a gravidade dos danos em tais 

trechos foram menores.  

Em contrapartida, os altos coeficientes de variação das estimativas de densidade e área 

basal, sobretudo nos estratos PQ e MD, corroboram a irregularidade dos danos e da 

distribuição das clareiras na paisagem. Vale destacar a amplitude dos desvios padrões em 

cada um dos estádios sucessionais e mesmo dentro dos diferentes estratos da floresta 
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perturbada. O maior valor desta medida de dispersão foi observado no estrato PQ, seguido do 

estrato MD. Tal fato reflete as diferenças marcantes na densidade e na área basal das parcelas 

instaladas nestes estratos, em cujas transecções se intercalam parcelas alocadas em áreas 

submetidas a diferentes níveis de danos e mortalidade. 

No caso do estrato GR, a maior parte das parcelas está distribuída em trechos 

severamente danificados. Tal padrão pode ser observado pelo menor valor do coeficiente de 

variação das estimativas de densidade e área basal deste estrato. Já na floresta não-perturbada, 

que não possui trechos alterados pela tempestade de 2005, poucas parcelas foram alocadas em 

clareiras que possuem área ≥ 400 m2. Como já evidenciado por Hubbell et al. (1999), o 

tamanho reduzido das clareiras amostradas na maioria dos estudos de monitoramento da 

dinâmica de florestas tropicais, pode contribuir para a ausência de diferenças estruturais e 

florísticas em áreas que sofreram distúrbios de pequena escala espacial (≤ 1.000 m2). 

Os maiores valores médios de densidade e área basal dos níveis PQ e MD, em relação 

à floresta não-perturbada, tão pouco devem ser interpretados como respostas ao distúrbio. 

Tais florestas têm incremento e mortalidade baixos (Silva et al., 2002; Higuchi et al., 2004; 

Vieira et al., 2005), o que sugere que os cinco anos de recomposição seriam insuficientes para 

recuperar a fitomassa nesses locais. Provavelmente, a densidade e a área basal da floresta 

nestes dois níveis eram previamente superiores aos valores da floresta não-perturbada. 

Pequenas diferenças como as encontradas neste estudo podem ser explicadas por possíveis 

variações edáficas, ou mesmo por pequenas variações estruturais ocasionadas pela influência 

de diferentes micro-bacias.   

A área basal da floresta no nível GR foi similar à de florestas secundárias da bacia do 

rio Negro, com idade entre 60 e 80 anos, que foram formadas pelo método de agricultura 

itinerante (corte e queima) (Saldarriga et al., 1998). Estes autores contabilizaram a área basal 

total de indivíduos com DAP ≥ 1 cm. Todavia, conforme descrito por Silva (2007), a área 

basal e o estoque de biomassa da regeneração natural em florestas de terra firma da Amazônia 

Central, contribuem de forma inexpressiva (± 3,0%) para os valores totais para floresta, fato 

que sustenta tal comparação. 

Os valores médios de densidade e área basal por classe topográfica de cada estádio 

sucessional foram diferentes. Porém, a maior densidade e área basal proporcional encontrada 

nas áreas de platô da floresta não-perturbada, se repetiu na floresta perturbada.  

O mesmo padrão não foi observado nas áreas de baixio e vertente. Enquanto que na 

floresta perturbada as áreas de vertente apresentaram os menores valores médios para a 

densidade de indivíduos e a área basal, na floresta não-perturbada os baixios apresentaram os 
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menores valores médios. Tais características corroboram a hipótese de que a mortalidade e os 

nível de danos foi superior nas áreas de vertente. Estas áreas tem solo com teores de argila 

inferiores às áreas de platô e, na área estudade, estão sujeitas à fortes declividades. 

Possivelmente, tais características tenham relações com a maior suceptibilidade de danos 

observada faces mais inclinadas do relevo. 

A similaridade observada na distribuição diamétrica das duas comunidades, indica que 

na floresta perturbada a freqüência de indivíduos segue maior nas primeiras diamétricas. 

Logo, embora existam diferenças quanto à densidade de indivíduos e o estoque de fitomassa, 

o padrão natural de distribuição diamétrica (J-reverso) das florestas de terra firme não-

perturbadas da região de Manaus, parace ser similar ao encontrado neste tipo de floresta 

perturbada, com cinco anos de idade.     

Todavia, a distribuição diamétrica dos indivíduos nos diferentes estratos da floresta 

perturbada foi diferente. Assim como a densidade e a área basal variaram, segundo o nível de 

distúrbios dos estratos propostos (PQ, MD e GR), a frequência de indivíduos por classe 

diamétrica também foi diferente. Tal fato pode indicar que não só os níveis de mortalidade e 

de danos estão relacionados à intensidade das tempestades. Possíveis diferenças quanto à 

direção e à velocidade de recomposição de áreas submetidas a este tipo de distúrbio também 

podem ser sinalizadas pela intensidade das tempestades e danos por eles provocados.  

A mortalidade diferenciada de árvores ao longo das topossequências, além de estar 

relacionada à intensidade do vento e ao grau de exposição das copas, pode ter sido 

determinada pela variação textural dos solos (Shaetzl et al., 1989). Na EEST, a fração areia 

varia entre classes topográficas (Ferraz et al., 1998) e, em solos mais arenosos, as árvores 

podem ter menor sustentabilidade.  

Embora em alguns trabalhos a variação da topografia não tenha explicado os padrões 

de mortalidade (Brokaw & Grear, 1991; Putz & Sharitz, 1991), na EEST, a maior mortandade 

observada nas áreas de vertente sugere que as árvores estabelecidas nas faces mais íngrimes 

do relevo apresentaram maior vulnerabilidade a danos e mortalidade (Walker, 1991; 

Bellingham, 1991; Peterson & Pickett, 1995; Peterson, 2000). Além da declividade, o nível de 

exposição aos ventos pode ter sido maior nas porções mais elevadas do relevo.  

Estudos que investiguem a mortalidade das diferentes espécies e topossequências, 

logo após a ocorrência destes distúrbios, podem contribuir para a melhor definição dos fatores 

que definem os padrões de mortalidade. No caso da floresta perturbada da EEST, melhores 

conclusões a respeito dessas variáveis foram impossibilitadas devido à idade da floresta 

perturbada (cinco anos). Sob as condições ambientais locais, provavelmente, uma 
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significativa proporção das árvores mortas, durante e após o distúrbio, já tenha sido 

decomposta (Chambers et al., 2000). 

Não diferente do esperado, o estrato GR da floresta perturbada apresentou a maior 

densidade média de indivíduos mortos. Neste nível, o menor desvio padrão e o coeficiente de 

variação das estimativas de densidade de árvores mortas também sugerem que as taxas de 

mortalidade foram mais homogêneas ao longo de toda área. Este padrão de mortalidade mais 

regular observado em GR pode ser atribuído à maior velocidade e intensidade dos ventos. 

Todavia, o maior desvio padrão e o coeficiente de variação das estimativas da 

densidade de árvores mortas nos níveis PQ e MD, sugerem que os danos físicos e a 

mortalidade de indivíduos foram mais heterogêneos. Nestes locais, existem parcelas nas quais 

os índices de mortalidade foram muito altos e parcelas nas quais tais índices foram baixos ou 

nulos, o que contribuiu para o aumento da variância, nas estimativas da densidade de árvores 

mortas. Esse padrão difuso e não homogêneo, pode indicar também uma vulnerabilidade 

diferenciada das espécies, fato já observado em outros tipos florestais tropicais atingidos por 

ventos (Brokaw & Walker, 1991; Gresham et al., 1991; Walker, 1991; Burslem et al., 2000).  

Assim sendo, algumas áreas podem sofrer danos similares e outras podem demonstrar-

se mais resistentes. A velocidade do vento, por exemplo, constitui um fator importante e que 

pode definir os tipos e o índice de mortalidade (Brokaw & Walker, 1991; Peterson & Puckett, 

1995; Peterson, 2000). Na floresta perturbada da EEST, a área mais afetada pela tempestade 

(GR) apresentou a maior densidade de árvores desenraizadas (uprooted), o que corrobora tal 

relação (Peterson & Pickett, 1995; Peterson, 2000). De maneira geral, as árvores 

desenraizadas apresentaram diâmetro médio maior do que as árvores quebradas e/ou 

descopadas (snap), o que pode indicar que na floresta perturbada da EEST, as árvores de 

grande porte têm maior propensão a sofrer desenraizamento. 

A morfologia, a arquitetura e a estrutura radicular diferenciada de determinadas 

espécies da região (Braga, 1979; Ribeiro et al., 1999), também são fatores que podem conferir 

maior ou menor resistência aos ventos (Brokaw & Walker, 1991; Peterson, 2000). Além 

disso, a densidade da madeira também já foi apontada como variável importante na definição 

da mortalidade (Brokaw & Walker, 1991, Gresham et al., 1991; Putz & Sharitz, 1991). Na 

EEST, Guimarães (2005) observou que esta variável pode influenciar os índices de 

mortalidade apenas entre determinadas classes de tamanho.  

A grande densidade de árvores danificadas que permaceram vivas e apresentaram 

sinais de rebrota confirmam a importância deste mecanismo no processo de manutenção e 

sucessão de espécies lenhosas de diversos ecossistemas (Bond & Midgley, 2001). Entretanto, 
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conforme já observado por outros autores, a taxa de rebrota foi maior entre indivíduos de 

menor DAP, os quais também apresentam maior probabilidade de sobrevivência (Putz & 

Brokaw, 1989; Negrelli, 1995). 

 
6.3. Chuva de sementes 

As diferenças quanto à densidade de sementes nos três níveis de distúrbio sugerem que 

a densidade de sementes aportadas em cada sítio pode ter relação com a intensidade dos 

danos. As diferentes densidades e tamanhos de clareiras podem explicar parcialmente essa 

diferença. Nas áreas severamente alteradas, que detêm menor densidade de indivíduos adultos 

em fase de reprodução, houve baixa densidade de propágulos dispersos por anemocoria e 

barocoria, as duas principais síndromes detectadas pela metodologia utilizada (Schupp et al., 

1989; Dalling et al., 1998; Clark et al., 2001).  

Grande parte das parcelas instaladas no nível MD está em área sobre baixios. Nestas 

parcelas foi encontrada alta densidade de palmeiras, que além de produzirem grande 

quantidade de sementes, podem ser dispersas por barocoria (Miranda et al, 2001; Lorenzi, 

1949) e, durante o período monitorado, abortaram grandes quantidades de frutos. Estas 

condições podem explicar a maior densidade de sementes encontradas no nível MD. 

Entretanto, vale ressaltar que a densidade e riqueza de sementes encontradas em cada nível de 

distúrbio também podem ser explicada pela composição de espécies maduras presentes na 

floresta remanescente.  

A ausência de diferença quanto à densidade de sementes nas diferentes campanhas de 

coleta, provavelmente, está relacionada aos processos aleatórios de dispersão e também ao 

intervalo entre coletas. Para melhor detectar possíveis diferenças, sugerimos a realização de 

um maior número de campanhas e em menores intervalos de tempo (Dalling et al., 1998).  

Já as diferenças quanto à riqueza de espécies ao longo das nove campanhas, 

possivelmente, estão relacionadas aos diferentes padrões fenológicos das espécies, que 

tendem a alternar suas diferentes fases fenológicas (Lorenzi et al., 1949; Camargo et al., 

2009).  

Os valores de densidade e riqueza foram inferiores aos valores encontrados por meio 

da mesma metodologia, tanto em floresta tropicais semi-decíduas (Clark et al., 2001), como 

em florestas tropicais úmidas (Dalling et al., 1998). O bom estado de preservação da maioria 

das sementes encontradas pode evidenciar que as espécies presentes na chuva de sementes são 

pouco apreciadas por animais ou, em áreas alteradas por tempestades convectivas, estas não 

são dispersas pela fauna (Clark et al., 2001). 
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7. CONCLUSÃO 

 Destacamos o pioneirismo do Laboratório de Manejo Florestal na instalação e no 

monitoramento de parcelas permanentes em florestas de terra firme da Amazônia Centeal 

atingidas por tempestades convectivas (downburst). As dificuldades de acesso e locomoção 

nesse tipo de vegetação se diferem das encontradas em florestas não-perturbadas e tal fato 

deve ser considerado na proposição de futuros estudos e pesquisas. 

 As chuvas torrenciais e os fortes ventos, que em geral acompanham as tempestades 

convectivas, causam diversos tipos de danos físicos à vegetação e podem matar milhares de 

árvores. Além de danos diretos, a ruptura do dossel da floresta e abertura de grandes clareiras 

também modifica o processo de sucessão e de regeneração natural da comunidade arbórea. 

Tal fato está diretamente relacionado à manutenção de espécies e à conservação dos diferentes 

ecossistemas. 

 A elevada mortalidade reduz significativamente a densidade de indivíduos, por área, e 

os estoques de biomassa (madeira) da floresta. Além disso, o processo de decomposição das 

árvores mortas envolve a liberação de grandes quantidades de metano (CH4) para atmosfera. 

O gás metano é considerado um gás de efeito estufa e o aumento de sua concentração na 

atmosfera está relacionado com as mudanças climáticas globais. 

 Padrões ecológicos de sucessão observados em clareiras pequenas (de uma a cinco 

árvores) não foram observados no processo inicial de sucessão da floresta avaliada neste 

trabalho. A forte variação da mortalidade e dos danos físicos ao longo da paisagem 

originaram florestas remanescentes, nas quais se intercalam trechos intactos e trechos que 

sofreram de leves à severas alterações. A distribuição de grandes clareiras, assim como a co-

existência de espécies com diferentes demandas e idades, dificultam o entendimento do 

processo de sucessão e de recomposição da comunidade arbórea remanescente. 

Pesquisas apontam mudanças no regime de chuvas e a alteração do clima, o que pode 

aumentar a frequência de ocorrência de downbursts em florestas tropicais equatoriais. Caso os 

períodos de recorrência de downbursts se reduzam, os processo de sucessão e dinâmica da 

comunidade arbórea também serão alterados. Desta forma, a ampliação de estudos com a flora 

e a fauna remanescentes de áreas atingidas, pode sinalizar características ecológicas das 

espécies e as vulnerabilidades da floresta.  

 

8. PERSPECTIVAS 
As alterações dos padrões de precipitação e temperatura podem aumentar também a 

intensidade e a velocidade de recorrência de tempestades convectivas tanto em regiões 



75 
 

tropicais quanto em regiões temperadas (Michener et al., 1997; Walsh & Pittock, 1998; Foster 

et al., 1998; Peterson, 2000; Dale et al., 2000; Dale et al., 2001; Lindroth et al., 2009; 

Negrón-Juarez et AL., 2010). Logo, entender o processo de sucessão e a resiliência das 

florestas afetadas por estes distúrbios pode trazer conhecimentos sobre a ecologia das 

espécies, assim como refinar a compreensão sobre a dinâmica e estoque de biomassa e 

carbono das florestas da Amazônia. O conhecimento de tais processos é de essencial 

importância para a implementação do manejo sustentável e a garantia de manutenção da 

floresta (Saldarriaga et al., 1988; Pinard et al., 1999; Tsuchiya et al., 2003; Lima, 2005; 

Higuchi et al., 2009). 

Este trabalho faz parte de um grande projeto de pesquisa (NASA Biodiversity Project: 

Tropical Forest Tree Species Community Assemblage along Wind Disturbance Gradients in 

Amazonian Forest), que conta com a participação de pesquisadores e estudantes da 

Universidade de Tulane, do Laboratório de Manejo Florestal (LMF) do Instituo Nacional de 

Pesquisas da Amazônia e do Instituto Max Planck. O objetivo geral deste projeto é 

desenvolver um modelo sucessional para áreas de floresta alteradas por tempestades 

convectivas (blowdowns), na região amazônica.  

Para tanto, será monitorada e a dinâmica e o processo de sucessão de comunidades 

arbóreas atingidas por tempestades de vento em diferentes escalas temporais e espaciais. Em 

principio serão instaladas e remedidas parcelas permanentes próximas à região de Manaus e à 

região de Iquitos, Peru. Nessas áreas será de suma importância o desenvolvimento de estudos 

com o banco e a chuva de sementes, que poderão trazer conhecimentos sobre os limites e a 

síndrome de dispersão de espécies pioneiras, secundárias-iniciais e secundárias-tardias. 

Estudos que visem à determinação da influência das alterações abióticas e bióticas sobre a 

fisiologia e a produção primária líquida das espécies, também deverão ser aplicados. 

Outra demanda é o estudo das influências das tempestades convectivas sobre o 

processo de formação e transformação dos solos, sobretudo no que diz respeito à fertilização 

oriunda da grande quantidade de biomassa disponibilizada pelas altas mortalidades de 

árvores. O refinamento das técnicas de sensoriamento, para a detecção e a quantificação das 

áreas de floresta alteradas, poderá subsidiar a criação de mapas de mortalidade. Estes mapas 

por sua vez, poderão ser aliados a dados de campo obtidos por meio de inventários florestais, 

a fim de revelar a participação e a importância desse tipo de distúrbio na dinâmica do 

carbono, formação e transformação da paisagem nas florestas de terra firme da Amazônia 

central. 
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10. ANEXO 

Tabela 1. Flora preliminar e variáveis fitossociológicas de uma floresta de terra firme perturbada pela passagem de uma tempestade convectiva ocorrida em Janeiro 
de 2005. Localização: Estação Experimental de Silvicultua Tropical (EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil, (02˚33’ S; 
060˚16’ W). Legenda: DA: densidade absoluta; DR: densidade relativa; FA: freqüência absoluta; FR: freqüência relativa; DomA: dominância absoluta; DomR: 
dominância relativa; IVI: índice de valor de importância; e Dist: classe topográfica na qual a espécie foi encontrada (B- baixio, P- platô e V- vertente). Obs.: A 
família Arecaceae não foi incluída nos cálculos das variáveis estruturais da floresta. 

Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
1. Anacardiaceae (3 gên., 3 spp) 15 0,772 15 0,917 0,872 1,032 2,720 - 
Anacardium spruceanum Engl. (Cajuí) 1 0,051 1 0,061 0,018 0,021 0,133 V 
Astronium le-cointei Ducke (Muiracatiara) 6 0,309 6 0,367 0,511 0,605 1,281 P, V 
Tapirira guianensis Aubl. (Pau pombo) 8 0,412 8 0,489 0,343 0,405 1,306 B, P, V 
2. Annonaceae (6 gên., 10 spp) 69 3,549 62 3,790 1,827 2,163 9,502 - 
Annona impressivenia Saff. (Envira bobó) 2 0,103 2 0,122 0,086 0,101 0,326 V 
Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr. 37 1,903 31 1,895 0,832 0,985 4,783 B, P, V 
Duguetia flagellaris Huber (Envira cauliflora) 2 0,103 2 0,122 0,019 0,023 0,248 B, P 
Duguetia sp. (Envira vermelha) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,013 0,126 P 
Guatteria scytophylla Diels (Envira fofa) 9 0,463 8 0,489 0,349 0,413 1,365 P, V 
Guatteria cf. olivaceae (Envireira) 3 0,154 3 0,183 0,067 0,079 0,417 B, V 
Pseudoxandra coriacea R.E.Fr. (Envira sará-sará) 1 0,051 1 0,061 0,013 0,015 0,128 B 
Xylopia emarginata Mart. Envira taripucú) 3 0,154 3 0,183 0,175 0,208 0,545 B, P 
Xylopia sp. (Envira amarela) 10 0,514 10 0,611 0,258 0,306 1,432 B, P, V 
Xylopia sp.2 (Envira amarela) 1 0,051 1 0,061 0,016 0,019 0,132 P 
3. Apocynaceae (5 gên., 8 spp) 16 0,823 16 0,978 0,640 0,758 2,559 - 
Ambelania acida Aubl. (Pepino da mata) 2 0,103 2 0,122 0,025 0,029 0,254 B, V 
Aspidosperma cf. nitidum (Carapanaúba amarela) 1 0,051 1 0,061 0,015 0,018 0,131 P 
Aspidosperma desmanthum Müll.Arg. (Pequiá-marfim) 2 0,103 2 0,122 0,038 0,045 0,270 B, P 
Couma cf. guianensis (Sorvão) 2 0,103 2 0,122 0,071 0,084 0,309 P 
Geissospermum argenteum Woodson (Acariquara branca) 4 0,206 4 0,244 0,199 0,236 0,686 P, V 
Geissospermum urceolatum (Acariquara) 1 0,051 1 0,061 0,010 0,011 0,124 P 
Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson (Sucuúba) 3 0,154 3 0,183 0,036 0,043 0,381 B 
ni.22 (Marfinrana) 1 0,051 1 0,061 0,246 0,292 0,404 P 
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Tabela 1. Continuação... 

Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
4. Arecaceae* (4 gên., 5 spp) 109 - 52 - - - - - 
Euterpe precatoria Mart. (Açaí) 5 - 5 - 0,047 - - B, P, V 
Mauritiella aculeata (Kunth) Burret (Buritirana) 13 - 9 - 0,372 - - B 
Manicaria saccifera Gaertner (Bussú) 3 - 2 - 0,031 - - B 
Oenocarpus bacaba Mart. (Bacaba) 11 - 9 - 0,203 - - B, P, V 
Oenocarpus bataua Mart. (Patauá) 77 - 27 - 1,927 - - B, V 
5. Bignoniaceae (2 gên., 2 spp) 10 0,514 8 0,489 0,273 0,324 1,327 - 
Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don (Caroba) 7 0,360 5 0,306 0,200 0,237 0,903 B, V 
Tabebuia incana A.H.Gentry (Pau d'arco) 3 0,154 3 0,183 0,073 0,087 0,424 B, P, V 
6. Boraginaceae (1 gên., 2 spp) 5 0,257 5,0 0,306 0,136 0,160 0,723 - 
Cordia cf. nodosa (Freijó) 1 0,051 1 0,061 0,036 0,043 0,156 V 
Cordia sp. (Freijó) 4 0,206 4 0,244 0,099 0,117 0,568 P, V 
7. Burseraceae (1 gên., 4 spp) 154 7,922 106 6,479 3,822 4,524 18,926 - 
ni.9 (Breu branco) 8 0,412 8 0,489 0,147 0,174 1,074 B, P 
ni.10 (Breu manga) 12 0,617 12 0,733 0,550 0,651 2,002 B, P, V 
Protium sp. (Breu vermelho) 131 6,739 83 5,073 3,086 3,652 15,464 B, P, V 
Protium trifoliolatum Engl. (Breu peludo) 3 0,154 3 0,183 0,040 0,047 0,385 P, V 
8. Caryocaraceae (1 gên., 1 spp) 3 0,154 2,0 0,122 0,178 0,211 0,487 - 
Caryocar cf. glabrum (Pequiarana) 3 0,154 2 0,122 0,178 0,211 0,487 V 
9. Chrysobalanaceae (3 gên., 15 spp) 124 6,379 114 6,968 6,760 8,002 21,349 - 
Couepia bracteosa Benth. (Pajurá do racha) 3 0,154 3 0,183 0,096 0,114 0,452 P, V 
Couepia longipendula Pilg. (Castanha de galinha) 5 0,257 5 0,306 0,256 0,304 0,866 P, V 
Couepia sp. (Caraiperana) 10 0,514 9 0,550 0,158 0,187 1,252 P, V 
Hirtella bicornis Mart. & Zucc. (Macucu farinha seca) 1 0,051 1 0,061 0,073 0,086 0,199 B 
Licania brateata Prance (Marirana, Caraipé de fogo) 2 0,103 2 0,122 0,190 0,225 0,451 P, V 
Licania cf. hirsuta (Macucu peludo) 4 0,206 4 0,244 0,095 0,113 0,563 P, V 
Licania cf. laevigata (Pajurá) 1 0,051 1 0,061 0,126 0,149 0,261 V 
Licania cf. micrantha (Pajurazinho) 47 2,418 40 2,445 3,695 4,373 9,236 B, P, V 
Licania cf. pallida (Caraipé folha miúda) 2 0,103 2 0,122 0,052 0,061 0,287 B, V 
Licania longistyla (Hook.f.) Fritsch (Castanha de cutia) 8 0,412 8 0,489 0,157 0,186 1,087 P, V 
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Tabela 1. Continuação... 

Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
Licania oblongifolia Standl. (Macucu chiador) 10 0,514 10 0,611 0,415 0,491 1,617 B, P, V 
Licania sp. (Caraipé) 15 0,772 15 0,917 0,872 1,032 2,720 P, V 
Licania sp.2 (Macucu chiador) 14 0,720 12 0,733 0,465 0,550 2,004 P, V 
Licania sp.3 1 0,051 1 0,061 0,031 0,037 0,150 P 
Licania sp.4 1 0,051 1 0,061 0,078 0,092 0,205 P 
10. Clusiaceae (5 gên., 6 spp) 5 0,257 5,0 0,306 0,128 0,151 0,714 - 
Distovomita sp. (Sapateiro) 1 0,051 1 0,061 0,013 0,015 0,128 P 
Moronobea cf. coccinea (Bacuri) 1 0,051 1 0,061 0,064 0,076 0,188 V 
ni.15 1 0,051 1 0,061 0,017 0,020 0,133 V 
Symphonia globulifera L. (Anani) 1 0,051 1 0,061 0,013 0,015 0,128 P 
Tovomita sp. (Sapateiro) 1 0,051 1 0,061 0,021 0,025 0,138 B 
11. Combretaceae (1 gên., 1 spp) 15 0,772 14 0,856 1,576 1,865 3,492 - 
Buchenavia grandis Ducke (Tanimbuca) 15 0,772 14 0,856 1,576 1,865 3,492 B, P, V 
12. Connaraceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,032 0,038 0,150 - 
Connarus perrottettii (DC.) Planch. (Mara-sacaca) 1 0,051 1 0,061 0,032 0,038 0,150 V 
13. Dichapetalaceae (1 gên., 2 spp) 16 0,823 12 0,733 0,416 0,493 2,049 - 
Tapura amazonica Poepp. & Endl. var. manauensis Prance & Silva 2 0,103 2 0,122 0,019 0,023 0,248 P, V 
Tapura guianensis Aubl. (Tapura lisa) 14 0,720 10 0,611 0,397 0,470 1,801 B 
14. Duckeodendraceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,047 0,056 0,168 - 
Duckeodendron cestroides Kuhlm. (Pupunharana) 1 0,051 1 0,061 0,047 0,056 0,168 V 
15. Ebenaceae (1 gên., 2 spp) 2 0,103 2 0,122 0,034 0,040 0,265 - 
Diospirus sp.  1 0,051 1 0,061 0,008 0,010 0,122 P 
Diospirus sp.2 (Piabinha casca grossa) 1 0,051 1 0,061 0,025 0,030 0,143 B 
16. Elaeocarpaceae (1 gên., 2 spp) 26 1,337 24 1,467 1,275 1,510 4,314 - 
Sloanea sp. (Urucurana) 25 1,286 23 1,406 1,232 1,459 4,151 B, P, V 
Sloanea sp.2 (Urucurana) 1 0,051 1 0,061 0,043 0,051 0,163 V 
17. Euphorbiaceae (10 gên., 17 spp) 152 7,819 119 7,274 5,824 6,894 21,987 - 
Anomalocalyx cf. uleanus (Seringarana) 25 1,286 21 1,284 2,245 2,657 5,227 B, P, V 
cf. Croton 1 0,051 1 0,061 0,028 0,034 0,146 V 
Conceveiba guianensis Aubl. (Supiá) 3 0,154 3 0,183 0,071 0,084 0,421 P, V 
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Tabela 1. Continuação... 

Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
Conceveiba martiana Baill. (Arraiera branca) 1 0,051 1 0,061 0,021 0,025 0,137 B 
Croton draconoides Müll. Arg. (Urucum bravo) 2 0,103 2 0,122 0,018 0,021 0,247 V 
Croton lanjouwensis Jabl. (Dima) 3 0,154 3 0,183 0,146 0,173 0,511 P, V 
Hevea guianensis Aubl. (Seringueira) 7 0,360 6 0,367 0,368 0,436 1,163 B, P, V 
Hevea sp. (Seringa vermelha) 4 0,206 2 0,122 0,160 0,189 0,517 B 
Mabea cf. piriri (Taquari branco) 19 0,977 16 0,978 0,302 0,358 2,313 B, P, V 
Mabea cf. speciosa (Taquari vermelho) 24 1,235 20 1,222 0,327 0,387 2,844 B, P, V 
Micrandra rossiana R.E.Schultz (Seringarana) 8 0,412 6 0,367 0,087 0,103 0,882 P, V 
Micrandropsis scleroxylon W.Rodr. (Piãozinho) 28 1,440 16 0,978 1,039 1,230 3,648 P, V 
Nealchornea yapurensis Huber 21 1,080 16 0,978 0,877 1,038 3,096 B, P, V 
ni.16 1 0,051 1 0,061 0,049 0,058 0,171 B 
ni.17 1 0,051 1 0,061 0,022 0,026 0,138 B 
Pausandra macropetala Ducke (Paussandra) 2 0,103 2 0,122 0,018 0,021 0,247 B, P 
Sandwithia guianensis Lanj. (Urucurana branca) 2 0,103 2 0,122 0,045 0,054 0,279 B, P 
18. Fabaceae (26 gên., 63 spp) 304 15.638 271 16.565 17.256 20.425 52.627 - 
     18.1. Caesalpinioideae (10 gên., 15 spp) 114 5,864 93 5,685 6,079 7,195 18,744 - 
     Cassia cf. rubiflora (Ingá mari-mari) 2 0,103 2 0,122 0,044 0,052 0,277 B 
     Dialium guianense Steud. (Jutaí mirim) 1 0,051 1 0,061 0,010 0,011 0,124 P 
     Dimorphandra caudata Ducke (Fava pé de arara) 4 0,206 4 0,244 0,157 0,186 0,637 B, P, V 
     Eperua duckeana R.S. Cowan (Muirapiranga f. miúda) 18 0,926 13 0,795 1,029 1,218 2,938 B, P, V 
     Eperua glabriflora (Ducke) R.S.Cowan (Muirapiranga f. grande) 37 1,903 24 1,467 2,451 2,901 6,271 B, P, V 
     Eperua sp. (Muirapiranga folha braca) 1 0,051 1 0,061 0,031 0,037 0,150 B 
     Hymenaea parvifolia Hubber (Jatobá) 5 0,257 5 0,306 0,157 0,185 0,748 B, P 
     Macrolobium libatum Spruce ex Benth. (Ingarana) 16 0,823 14 0,856 0,381 0,451 2,130 B, P, V 
     ni.18 (Sucupira amarela) 5 0,257 5 0,306 0,252 0,298 0,861 P, V 
     ni.19 (Copaibarana) 1 0,051 1 0,061 0,025 0,030 0,143 P 
     Peltogyne excelsa Ducke (Violeta) 3 0,154 3 0,183 0,146 0,173 0,511 P, V 
     Peltogyne paniculata Benth. (Escorrega macaco) 5 0,257 5 0,306 0,229 0,272 0,834 P, V 
     Sclerolobium chrysophyllum Poepp. & Endl. (Tachi vermelho) 7 0,360 7 0,428 0,594 0,704 1,492 B, P, V 
     Tachigali venusta Dwyer (Tachi preto) 8 0,412 7 0,428 0,562 0,665 1,504 B, P, V 
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Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
     Vouacapoua cf. pallidior (Acapú) 1 0,051 1 0,061 0,010 0,012 0,124 V 
     18.2. Faboideae (10 gên., 27spp) 92 4,733 90 5,501 6,272 7,423 17,657 - 
     Aldina heterophylla Spruce ex Benth. (Macucu) 1 0,051 1 0,061 0,817 0,967 1,080 B 
     Andira cf. micrantha (Sucupira preta) 3 0,154 3 0,183 0,052 0,061 0,399 B, P, V 
     Bocoa viridiflora (Ducke) R.S.Cowan (Muirajiboia preta) 2 0,103 2 0,122 0,098 0,116 0,341 P 
     cf. Enterolobium (Fava orelha de macaco) 1 0,051 1 0,061 0,181 0,214 0,327 P 
     cf. Swartzia (Muirajiboia amarela) 3 0,154 3 0,183 0,122 0,145 0,482 B, P 
     Dipteryx cf. punctata (Cumaru amarelo) 1 0,051 1 0,061 0,024 0,028 0,140 B 
     Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. (Cumaru roxo) 3 0,154 3 0,183 0,614 0,726 1,064 P, V 
     Dipteryx polyphylla Hubber (Cumarurana) 1 0,051 1 0,061 0,038 0,045 0,158 P 
     Hymenolobium sericeum Ducke (Angelim da mata) 1 0,051 1 0,061 0,051 0,060 0,173 P 
     Hymenolobium sp. (Sucupira vermelha) 1 0,051 1 0,061 0,017 0,020 0,132 P 
     Ormosia grossa Rudd (Tento) 3 0,154 3 0,183 0,548 0,649 0,986 B 
     Ormosia paraensis Ducke (Sucupira chorona) 2 0,103 2 0,122 0,251 0,297 0,522 B, V 
     Ormosia sp. (Tento grande) 1 0,051 1 0,061 0,025 0,030 0,143 P 
     Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff (Pé de burro) 3 0,154 3 0,183 0,038 0,044 0,382 P, V 
     Pterocarpus cf. officinalis (Mututi) 2 0,103 2 0,122 0,029 0,034 0,259 P, V 
     Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier (Jenipapinho) 1 0,051 1 0,061 0,012 0,014 0,126 P 
     Swartzia brachyrhachis Harms (Favinha) 1 0,051 1 0,061 0,091 0,107 0,220 P 
     Swartzia corrugata Benth. (Coração de negro)  10 0,514 10 0,611 0,680 0,805 1,930 B, P, V 
     Swartzia cuspidata Spruce ex Benth (Jiboinha)      2 0,103 2 0,122 0,020 0,024 0,249 P, V 
     Swartzia ingifolia Ducke 2 0,103 2 0,122 0,064 0,075 0,300 P, V 
     Swartzia polyphylla DC. (Arabá roxo) 16 0,823 14 0,856 0,827 0,979 2,658 B, P, V 
     Swatzia recurva Poepp. in Poepp. & Endl. (Muirajiboia amarela) 17 0,874 17 1,039 0,572 0,677 2,591 B, P, V 
     Swartzia reticulata Ducke (Arabá preto) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,013 0,126 B 
     Swartzia schomburgkii Benth. var. guyanensis R.S.Cowan (Arabá) 1 0,051 1 0,061 0,264 0,313 0,425 B 
     Swartzia ulei Harms (Muirajiboia jirimum) 8 0,412 8 0,489 0,571 0,676 1,576 B, P, V 
     Vatairea cf. paraensis (Sucupira amarela) 5 0,257 5 0,306 0,257 0,304 0,867 P, V 
      18.3. Mimosoideae (6 gên., 21 spp) 98 5,041 88 5,379 4,905 5,806 16,226 - 
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     Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 4 0,206 4 0,244 0,336 0,397 0,848 B, V 
     Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip (Tento azul, Saboeira) 2 0,103 2 0,122 0,246 0,291 0,516 B, V 
     Abarema sp. (Sucupira) 1 0,051 1 0,061 0,017 0,020 0,133 P 
     cf. Abarema (Tento) 1 0,051 1 0,061 0,087 0,102 0,215 V 
     Inga cf. suberosa (Ingá peluda) 3 0,154 2 0,122 0,057 0,068 0,344 V 
     Inga gracilifolia Ducke (Ingá xixica) 1 0,051 1 0,061 0,009 0,010 0,123 B 
     Inga sp. (Ingá branca) 2 0,103 2 0,122 0,033 0,039 0,265 P 
     Inga sp.2 (Ingá vermelha) 18 0,926 13 0,795 0,334 0,395 2,116 P, V 
     Inga sp.3 (Ingá vermelha) 12 0,617 12 0,733 0,250 0,296 1,647 B, P, V 
     Inga sp.4 (Ingá vermelha) 1 0,051 1 0,061 0,008 0,010 0,123 P 
     Inga sp.5 (Ingá vermelha) 1 0,051 1 0,061 0,035 0,041 0,154 P 
     ni.13 2 0,103 2 0,122 0,108 0,127 0,353 B 
     ni.21 (Fava vermelha) 9 0,463 7 0,428 0,388 0,459 1,350 B, V 
     Parkia multijulga Benth. (Fava rabo de arara) 1 0,051 1 0,061 0,019 0,022 0,135 B 
     Parkia pendula (Willd.) Walp. 1 0,051 1 0,061 0,024 0,028 0,141 P 
     Parkia sp. (Fava parkia) 3 0,154 3 0,183 0,881 1,042 1,380 B, V 
     Pseudopiptadenia psilostachya (Benth.) G.P.Lewis & L.Rico (Fava) 3 0,154 3 0,183 0,079 0,093 0,431 B, P, V 
     Stryphnodendron guianensis (Aubl.) Benth. (Fava camuzé) 3 0,154 3 0,183 0,333 0,394 0,732 B, P 
     Stryphnodendron racemiferum (Ducke) Rodr. (Ingá de arara) 4 0,206 4 0,244 0,115 0,136 0,587 P, V 
     Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (Angelim rajado) 8 0,412 8 0,489 0,149 0,176 1,077 P, V 
     Zygia ramiflora (Benth.) Barneby & J.W.Grimes (Ingá copaíba) 18 0,926 16 0,978 1,399 1,656 3,559 B, P, V 
19. Goupiaceae (1 gên., 1 spp) 3 0,154 3 0,183 0,422 0,500 0,837 - 
Goupia glabra Aubl. (Cupiúba) 3 0,154 3 0,183 0,422 0,500 0,837 B, V 
20. Hugoniaceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,012 0,014 0,127 - 
Roucheria punctata (Ducke) Ducke (Ameixa da mata) 1 0,051 1 0,061 0,012 0,014 0,127 B 
21. Humiriaceae (3 gên., 4 spp) 26 1,337 24 1,467 1,561 1,847 4,652 P 
Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. (Uchi amarelo) 1 0,051 1 0,061 0,042 0,050 0,163 P 
Sacoglottis sp. (Uchirana) 4 0,206 4 0,244 0,210 0,248 0,699 V 
Vantanea cf. macrocarpa (Uchi preto) 11 0,566 9 0,550 0,656 0,776 1,892 B, P, V 
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Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
Vantanea guianensis Aubl. (Uchirana) 10 0,514 10 0,611 0,653 0,773 1,899 P, V 
22. Hypericaceae (1 gên., 1 spp) 2 0,103 2 0,122 0,040 0,047 0,272 P, V 
Vismia cayennensis (Jack.) Pers. (Lacre vermelho) 2 0,103 2 0,122 0,040 0,047 0,272 P, V 
23. Icacinaceae (1 gên., 1 spp) 2 0,103 2 0,122 0,121 0,144 0,369 - 
Poraqueiba guianensis Aubl. (Mari bravo) 2 0,103 2 0,122 0,121 0,144 0,369 P, V 
24. Lauraceae (5 gên.,10 spp) 68 3,498 63 3,851 3,034 3,591 10,940 - 
Aniba canelilla (H.B.K.) Mez (Casca preciosa) 3 0,154 3 0,183 0,045 0,053 0,390 P, V 
Aniba ferrea Kubitzki (Louro ferro) 1 0,051 1 0,061 0,016 0,018 0,131 P 
Aniba sp. (Louro amarelo) 6 0,309 6 0,367 0,129 0,153 0,828 B, P, V 
Licaria cf. chrysophilla (Louro aritú) 2 0,103 2 0,122 0,126 0,149 0,375 B, V 
Licaria sp. (Louro pirarucú) 4 0,206 4 0,244 0,302 0,357 0,807 B, P 
Mezilaurus cf. synandra (Itaúba) 6 0,309 6 0,367 0,182 0,216 0,891 P 
Mezilaurus itauba (Meissn.) Taubert ex Mez (Itaúba) 5 0,257 5 0,306 0,411 0,487 1,050 B, P, V 
Octotea sp. (Louro preto) 2 0,103 2 0,122 0,026 0,030 0,255 B, P, V 
Ocotea sp.2 (Louro preto) 37 1,903 32 1,956 1,106 1,309 5,168 P, V 
Sextonia rubra (Mez) van der Werff (Louro gamela) 2 0,103 2 0,122 0,692 0,819 1,044 P, V 
25. Lecythidaceae (4 gên., 19 spp) 263 13,529 200 12,225 12,652 14,976 40,729 - 
cf. Cariniana (Tauari) 1 0,051 1 0,061 0,013 0,016 0,128 B 
cf. Eschweilera (Matamata amarelo) 41 2,109 29 1,773 2,028 2,400 6,282 B, P, V 
cf. Gustavia 1 0,051 1 0,061 0,010 0,012 0,125 P 
Couratari cf. guianensis (Tauari) 22 1,132 21 1,284 2,261 2,676 5,091 B, P, V 
Couratari longipedicellata W.A.Rodrigues (Tauari folha peluda) 1 0,051 1 0,061 0,026 0,031 0,143 V 
Couratari sp. (Tauari) 2 0,103 2 0,122 0,045 0,053 0,278 P 
Couratari sp.2 (Tauari vermelho) 1 0,051 1 0,061 0,017 0,020 0,132 P 
Eschweilera atropetiolata S.A.Mori (Castanha vermenlha) 1 0,051 1 0,061 0,048 0,057 0,169 B 
Eschweilera sp. (Matamata amarelo) 98 5,041 57 3,484 4,147 4,909 13,434 B, P, V 
Eschweilera sp.2 12 0,617 9 0,550 0,590 0,699 1,866 B, P, V 
Eschweilera sp.3 39 2,006 34 2,078 1,770 2,094 6,179 B, P, V 
Eschweilera sp.4 11 0,566 10 0,611 0,659 0,780 1,958 P, V 
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Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith (Matamata amarelo) 3 0,154 3 0,183 0,034 0,040 0,378 P 
Gustavia cf. hexapetala (Geniparana) 3 0,154 3 0,183 0,036 0,042 0,380 P, V 
Gustavia elliptica S.A.Mori (Mucurão) 7 0,360 7 0,428 0,160 0,190 0,978 B, P 
Lecythis barnebeyi S.A.Mori (Cast. jarana folha grande) 9 0,463 9 0,550 0,342 0,404 1,417 B, P, V 
Lecythis gracieana S.A.Mori (Cast. jarana folha miúda) 3 0,154 3 0,183 0,095 0,112 0,450 P, V 
Lecythis zabucaju Aubl. (Castanha sapucaia) 7 0,360 7 0,428 0,362 0,429 1,217 B, P, V 
ni.23 1 0,051 1 0,061 0,010 0,011 0,124 P 
26. Malvaceae (7 gên., 10 spp) 66 3,395 58 3,545 2,703 3,199 10,139 - 
Apeiba echinata Gaertner (Envira pente de macaco) 1 0,051 1 0,061 0,055 0,065 0,178 B 
Catostema sclerophyllum Ducke (Castanha de paca) 2 0,103 2 0,122 0,056 0,066 0,291 B 
cf. Apeiba (Pente de macaco) 1 0,051 1 0,061 0,067 0,080 0,192 V 
Lueheopsis rosae (Ducke) Burret (Urucurana cacau) 1 0,051 1 0,061 0,084 0,099 0,212 P 
Rhodognaphalopsis duckei A.Robyns (Munguba) 3 0,154 2 0,122 0,143 0,169 0,445 V 
Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro) 35 1,800 30 1,834 1,966 2,327 5,961 B, P, V 
Sterculia cf. pruriens(Xixá) 6 0,309 6 0,367 0,143 0,169 0,845 B, P 
Sterculia sp. (Cacau jacaré) 1 0,051 1 0,061 0,012 0,015 0,127 P 
Theobroma subincanum Mart. (Cupuí) 1 0,051 1 0,061 0,013 0,015 0,128 V 
Theobroma sylvestre Mart. (Cacauí) 15 0,772 13 0,795 0,163 0,193 1,759 P, V 
27. Melastomataceae (2 gên., 3 spp) 9 0,463 9 0,550 0,232 0,275 1,288 - 
Miconia gratissima Benth. ex Triana (Buxuxu canela de velho) 8 0,412 8 0,489 0,205 0,242 1,143 P, V 
Miconia minutiflora DC. (Tinteira) 1 0,051 1 0,061 0,028 0,033 0,145 P 
Mouriri nigra (DC.) Morley (Mamãozinho) 13 0,668 13 0,794 0,454 0537 0,200 P, V 
28. Meliaceae (2 gên., 8 spp) 32 1,646 30 1,834 0,709 0,839 4,318 - 
cf. Guarea (Gitó) 2 0,103 2 0,122 0,170 0,202 0,427 P 
cf. Trichilia (Gitó) 2 0,103 2 0,122 0,019 0,023 0,248 P, V 
Guarea cf. scabra (Gitó vermelho) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,014 0,126 P 
Guarea sp. (Gitó vermelho) 13 0,669 12 0,733 0,265 0,314 1,716 B, P, V 
Guarea sp. 2 (Gitó vermelho) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,013 0,126 P 
Trichilia rubra C.DC. (Pitomba da mata) 2 0,103 2 0,122 0,065 0,078 0,303 B 
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Trichilia sp. (Gitó branco) 10 0,514 9 0,550 0,155 0,184 1,248 B, P, V 
Trichilia sptentrionalis C.DC. (Gitó) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,013 0,125 P 
29. Moraceae (6 gên., 14 spp) 78 4,012 69 4,218 3,632 4,299 12,529 - 
Brosimum cf. lactescens (Leitera) 3 0,154 3 0,183 0,122 0,145 0,482 B 
Brosimum parinarioides Ducke ssp. parinarioides (Amapá roxo) 6 0,309 6 0,367 0,315 0,373 1,048 B, P, V 
Brosimum potabile Ducke (Guariúba) 1 0,051 1 0,061 0,145 0,172 0,284 B 
Brosimum rubescens Taub. (Pau rainha) 10 0,514 10 0,611 0,897 1,062 2,187 P, V 
Brosimum sp. 3 0,154 3 0,183 0,264 0,312 0,650 P, V 
Brosimum sp. 2 (Falsa rainha) 7 0,360 6 0,367 0,080 0,095 0,822 P, V 
Brosimum utile (H.B.K.) Pittier spp. ovatifolium (Ducke) C.C.Berg (Amapá doce) 1 0,051 1 0,061 0,166 0,197 0,309 V 
cf. Maquira  1 0,051 1 0,061 0,018 0,021 0,133 P 
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. (Guariúba) 3 0,154 3 0,183 0,156 0,185 0,522 P, V 
Clarisia sp. 2 0,103 2 0,122 0,074 0,088 0,313 P, V 
Ficus cf. duckeana (Mata pau) 1 0,051 1 0,061 0,091 0,107 0,220 B 
Helicostylis tomentosa (Planch. & Endl.) Rusby (Inharé) 6 0,309 6 0,367 0,218 0,258 0,934 B, P, V 
Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke (Muiratinga) 30 1,543 22 1,345 1,037 1,228 4,116 P, V 
Sorocea guilleminiana Gaudich. (Jaca brava) 4 0,206 4 0,244 0,048 0,057 0,507 P 
30. Myristicaceae (2 gên., 5 spp) 66 3,395 59 3,606 2,105 2,491 9,493 - 
Iryanthera lancifolia Ducke (Ucuúba preta) 30 1,543 27 1,650 0,712 0,843 4,037 P, V 
Iryanthera juruensis Warb. (Ucuúba punã) 8 0,412 8 0,489 0,247 0,293 1,193 B, P, V 
Iryanthera paraensis Huber (Ucuúba branca) 16 0,823 12 0,733 0,927 1,097 2,654 B, V 
Iryanthera sp. (Ucuúba ) 1 0,051 1 0,061 0,008 0,010 0,122 P 
Virola sp. (Ucúba vermelha) 11 0,566 11 0,672 0,210 0,248 1,486 B, P, V 
31. Myrtaceae (1 gên., 3 spp) 34 1,749 27 1,650 0,575 0,681 4,080 - 
cf. Eugenia (Araçá bravo) 30 1,543 24 1,467 0,450 0,533 3,543 B, P, V 
cf. Eugenia (Araçá bravo) 30 1,543 24 1,467 0,450 0,533 3,543 B, P, V 
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Myrcia sp. 2 (Goiabinha) 2 0,103 1 0,061 0,081 0,096 0,260 P 
32. Nyctaginaceae (1 gên., 1 spp) 7 0,360 7 0,428 0,265 0,314 1,101 - 
Neea sp. (João mole) 7 0,360 7 0,428 0,265 0,314 1,101 P, V 
33. Ochnaceae (1 gên., 1 spp) 2 0,103 2 0,122 0,087 0,103 0,328 - 
Ouratea sp. (Uchi de morcego) 2 0,103 2 0,122 0,087 0,103 0,328 P 
34. Olacaceae (4 gên., 4 spp) 11 0,566 11 0,672 1,010 1,196 2,434 - 
Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers (Castanha de cutia) 1 0,051 1 0,061 0,055 0,065 0,178 P 
Chaunochiton cf. kappleri (Itaubarana) 3 0,154 3 0,183 0,065 0,077 0,414 P, V 
Dulacia guianensis (Engl.) Kuntze 2 0,103 2 0,122 0,045 0,053 0,278 P 
Minquartia guianensis Aubl. (Acariquara) 5 0,257 5 0,306 0,845 1,001 1,563 P, V 
35. Opiliaceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,021 0,024 0,137 - 
Agonandra sylvatica Ducke (Marfim branco) 1 0,051 1 0,061 0,021 0,024 0,137 V 
36. Putranjivaceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,021 0,024 0,137 V 
Drypetes variabillis Uittien (Vassoureiro) 2 0,102 2 0,122 0,109 0,129 0,354 V 
37. Quiinaceae (2 gên., 3 spp) 5 0,257 5 0,306 0,069 0,081 0,644 - 
Lacunaria cf. jenmani (Moela de mutum) 1 0,051 1 0,061 0,017 0,020 0,132 P, V 
Lacunaria cf. crenata (Moela de mutum) 3 0,154 3 0,183 0,041 0,048 0,386 P 
Touroulia guianensis Aubl. (Papo de mutum) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,013 0,126 P 
38. Rhabdodendraceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,018 0,021 0,134 - 
Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) 1 0,051 1 0,061 0,018 0,021 0,134 V 
39. Rubiaceae (3 gên., 5 spp) 20 1,029 20 1,222 0,594 0,704 2,955 - 
cf. Duroia (Puruí) 11 0,566 11 0,672 0,352 0,417 1,655 B, P, V 
Duroia cf. gransabanensis (Café bravo) 1 0,051 1 0,061 0,009 0,010 0,123 V 
Duroia cf. macrophylla (Canela de velho) 1 0,051 1 0,061 0,034 0,040 0,152 V 
Ferdinandusa sp. (Figo bravo) 4 0,206 4 0,244 0,113 0,134 0,584 P, V 
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Palicourea sp. (Taboquinha) 3 0,154 3 0,183 0,087 0,103 0,441 B, P, V 
40. Rutaceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,010 0,012 0,125 - 
Hortia superba Ducke (Pau cachaça) 1 0,051 1 0,061 0,010 0,012 0,125 V 
41. Sabiaceae (1 gên., 1 spp) 5 0,257 4 0,244 0,057 0,068 0,569 - 
Ophiocaryon manausense (W.A.Rodrigues) Barneby 5 0,257 4 0,244 0,057 0,068 0,569 B 
42. Salicaceae (1 gên., 2 spp) 2 0,103 2 0,122 0,061 0,072 0,298 - 
Casearia sp. (Piabinha) 1 0,051 1 0,061 0,042 0,049 0,162 B 
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. (Periquiteira branca) 1 0,051 1 0,061 0,020 0,023 0,136 V 
43. Sapotaceae (5 gên., 22 spp) 218 11,214 180 11,002 9,753 11,544 33,760 - 
cf. Pouteria (Abiurana) 4 0,206 3 0,183 0,096 0,114 0,503 P, V 
Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni ssp. sanguinolentum (Ucuquirana) 11 0,566 11 0,672 0,339 0,401 1,639 B, P, V 
Chrysophyllum sp. (Abiurana amarela) 2 0,103 2 0,122 0,144 0,170 0,395 B 
Ecclinusa cf. guianensis (Abiurana bacuri) 28 1,440 26 1,589 0,755 0,894 3,924 B, P, V 
Manilkara cf. cavalcantei (Maçaranduba) 2 0,103 2 0,122 0,033 0,039 0,265 B, V 
Micropholis cf. trunciflora (Chiclete bravo) 2 0,103 2 0,122 0,048 0,057 0,282 P 
Micropholis cylindrocarpa (Poepp.) Pierre (Abiurana roxa) 6 0,309 6 0,367 0,191 0,227 0,902 P, V 
Micropholis sp. 3 0,154 3 0,183 0,168 0,198 0,536 P, V 
Micropholis sp.2 1 0,051 1 0,061 0,055 0,065 0,178 B 
Micropholis splendens Gilly ex Aubrév. (Rosada brava) 6 0,309 5 0,306 0,334 0,395 1,010 B, P 
Micropholis williamii Aubrév. & Pellegrin (Balata brava) 3 0,154 3 0,183 0,056 0,066 0,404 P 
ni.2 (Abiurana) 2 0,103 2 0,122 0,092 0,109 0,334 P 
ni.3 (Abiurana) 2 0,103 2 0,122 0,061 0,073 0,298 P, V 
Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn. (Abiurana olho de veado) 9 0,463 9 0,550 0,256 0,303 1,316 B, P, V 
Pouteria cf. cuspidata (Jaraí) 9 0,463 9 0,550 0,340 0,402 1,415 B, P, V 
Pouteria cf. manaosensis (Aubrév. & Pellegrin) T.D.Penn. (Abiurana cutiti) 3 0,154 3 0,183 0,138 0,164 0,501 P, V 
Pouteria cf. minima T.D.Penn. (Abiurana de massa) 2 0,103 2 0,122 0,684 0,810 1,035 P, V 
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Pouteria freitasii T.D.Penn. (Abiurana vermelha) 1 0,051 1 0,061 0,045 0,054 0,166 P 
Pouteria sp. 99 5,093 68 4,156 4,764 5,639 14,888 B, P, V 
Pouteria sp.2 1 0,051 1 0,061 0,024 0,028 0,141 P 
Pouteria sp.3 (Abiurana casca fina) 17 0,874 14 0,856 0,968 1,146 2,876 B, P, V 
Pouteria sp.4 (Abiurana abiu) 5 0,257 5 0,306 0,159 0,189 0,752 P, V 
44. Simaroubaceae (2 gên., 2 spp) 5 0,257 5 0,306 0,188 0,223 0,785 - 
Simaba polyphylla (Cavalcante) W.Thomas (Marupá roxo) 3 0,154 3 0,183 0,100 0,118 0,456 P, V 
Simarouba amara Aubl. (Marupá) 2 0,103 2 0,122 0,088 0,105 0,330 B, P, V 
45. Siparunaceae (1 gên., 3 spp) 5 0,257 5 0,306 0,056 0,067 0,629 - 
Siparuna guianensis Aubl. (Capitiú) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,013 0,126 P 
Siparuna monogyna Jang. (Capitiú) 3 0,154 3 0,183 0,037 0,044 0,382 P 
Siparuna sp. 1 0,051 1 0,061 0,008 0,010 0,122 B 
46. Ulmaceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,061 0,072 0,184 - 
Ampelocera edentula Kuhlm. (Envira iodo) 1 0,051 1 0,061 0,061 0,072 0,184 P 
47. Urticaceae (2 gên., 4 spp) 67 3,447 43 2,628 1,209 1,431 7,506 - 
Cecropia purpurascens C.C.Berg. (Imbaúba gigante) 5 0,257 4 0,244 0,086 0,102 0,604 P, V 
Cecropia sciadophylla Mart. (Imbaúba benguê) 38 1,955 22 1,345 0,647 0,766 4,065 B, P, V 
Pourouma cf. villosa (Imbaúba roxa) 1 0,051 1 0,061 0,014 0,017 0,129 P 
Pourouma sp. (Imbaubarana) 23 1,183 16 0,978 0,462 0,546 2,708 B, P, V 
48. Verbenaceae (1 gên., 1 spp) 1 0,051 1 0,061 0,043 0,051 0,164 - 
Vitex duckei Huber (Tarumã) 1 0,051 1 0,061 0,043 0,051 0,164 P 
49. Violaceae (2 gên., 3 spp) 4 0,206 4 0,244 0,079 0,094 0,544 - 
Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze (Branquinha) 1 0,051 1 0,061 0,019 0,023 0,135 P 
Rinorea guianensis Aubl. (Falsa cupiúba) 2 0,103 2 0,122 0,046 0,054 0,279 P, V 
Leonia cf. glycycarpa (Mucurão) 1 0,051 1 0,061 0,014 0,017 0,130 P 
50. Vochysiaceae (4 gên., 6 spp) 12 0,617 11 0,672 1,607 1,902 3,191 - 
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Tabela 1. Continuação 

Famílias / Espécies DA DR FA FR DoA DoR IVI Dist 
Erisma bicolor Ducke (Maueira) 3 0,154 2 0,122 0,316 0,374 0,651 P, V 
Erisma cf. bracteosum (Quaruba branca) 1 0,051 1 0,061 0,031 0,037 0,150 P 
Qualea cf. paraensis (Mandioqueira áspera) 3 0,154 3 0,183 0,431 0,510 0,848 B, P 
Qualea sp. (Mandioqueira preta) 2 0,103 2 0,122 0,657 0,778 1,003 P, V 
Ruizterania albiflora (Warm.) Marcano-Berti (Mandioqueira lisa) 2 0,103 2 0,122 0,160 0,190 0,415 B, V 
Vochysia sp. (Quaruba vermelha) 1 0,051 1 0,061 0,011 0,013 0,125 P 
Espécies e famílias não identificadas 2 0,103 2 0,122 0,070 0,083 0,308 - 
ni.12 1 0,051 1 0,061 0,050 0,060 0,172 B 
ni.24 1 0,051 1 0,061 0,020 0,024 0,136 B 
TOTAL 1944 100,0 1636 100,0 84,485 100,0 300,0 - 

 

 


