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Sinopse: 

 

Foi analisado o processo de regeneração natural, em clareiras artificiais, ao redor de 

espécies plantadas (Vismia guianensis (Aubl.) Choisy, Inga edulis Mart. e Inga sp.), 

com o intutito de avaliar as interações existentes entre as espécies arbóreas e as espécies 

colonizadoras (plântulas). Além dos parâmetros fitossociológicos, foram medidas 

variáveis ambientais como propriedades físico-químicas do solo e irradiância. As quais 

foram analisadas por meio da análise de correspondência canônica destendenciosa 

(DCCA) com o objetivo de melhor esclarecer o processo de regeneração na área, bem 

como, encontrar padrões de agrupamentos das espécies colonizadores em relação aos 

fatores ambientais. 

 

Palavras chaves: clareiras artificiais, sucessão vegetal, regeneração natural, interação 

inter-específica planta-planta. 
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RESUMO 

Foi estudada a regeneração natural em clareiras artificiais, durante um período de 11 

meses, sob indivíduos plantados de Inga edulis, Inga sp. e Vismia guianensis na 

Província Petrolífera de Ucuru, município de Coari-Amazonas, Brasil (04
o
53’S e 

65
o
11’W). A distribuição das espécies de plântulas foi correlacionada em relação aos 

fatores ambientais analisados (propriedades físico-químicas do solo e irradiância) 

procedendo-se à análise de correspondência canônica destendenciosa (DCCA). Ao todo 

foram amostrados 85 indivíduos (40 de Inga edulis e Inga sp. e 45 de Vismia 

guianensis), distribuídos em nove clareiras, de três anos, quatro e dez anos, cada uma 

com três repetições. As famílias mais representativas (número de gêneros) foram: Leg. 

Mimosoideae (11 gêneros), Melastomatacea e Myrtaceae (cinco gêneros), Leg. 

Caesalpinioideae e Apocynaceae (quatro gêneros). A riqueza florística sob os 

indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e Vismia guianensis foi maior nas clareiras mais 

antigas, diminuindo em direção às clareiras mais jovens e durante a época menos 

chuvosa do ano. Ao redor dos indivíduos de Inga sp. houve um número maior de 

espécies de plântulas com alta densidade e uma maior riqueza florística, sendo que as 

clareiras de 4 anos foram as que apresentaram o maior adensamento. O número de 

espécies de plântulas que sobreviveram até o final do experimento foi maior sob os 

indivíduos de Inga sp. e aumentou de acordo com a idade das clareiras. A regeneração 

natural nas clareiras mais antigas apresentou uma maior riqueza florística, menor 

densidade, e uma menor taxa de recrutamento, bem como na regeneração natural ao 

redor dos indivíduos de Inga sp. há uma maior coexistência das plântulas estabelecidas 

em relação aos recursos disponíveis. Para a regeneração sob as árvores de Inga edulis e 

Inga sp. o teste de Monte Carlo não foi significativo, impossibilitando a segregação das 

espécies colonizadoras ao longo das características edafo-climáticas. Na colonização 

sob as árvores de Vismia guianensis formaram-se quatro grandes grupos de espécies 

correlacionados aos eixos abióticos, indicando a coexistência das plântulas pelo 

compartilhamento de nichos. Os fatores limitantes de maior importância para o 

desenvolvimento das plântulas foram a alta irradiância e o déficit hídrico. Os indivíduos 

de Inga edulis e Inga sp. proporcionaram melhores condições (aumento da matéria 

orgânica do solo, maiores sombreamento e teor de nitrogênio) para regeneração natural 

sob suas árvores. 

 

Palavras-chave: regeneração natural, interações inter-específicas planta-planta, 

competição, fatores ambientais. 



 

ABSTRACT 
It was studied the dynamics of natural regeneration beneath the following tree species 

planted in artificial gaps opened by oil prospecting activities at Urucu’s Base Coari-

Amazonas, Brazil (04
o
53’S and 65

o
11’W): Inga edulis, Inga sp., Vismia guianensis. 

The sample plots were set up beneath individual tree canopy (40 for Inga edulis and 

Inga sp. and 45 for Vismia guianensis) in gaps of three different ages (3, 4 and 10 years 

old gaps) with three replicates. This study lasted 11 months, covering dry and wet 

seasons. The seedling species’ distribution was correlated to environmental variables by 

using the Detrended Canonical Correspondence Analysis (DCCA). The most 

representative families were: Leg. Mimosoideae (11 genera); Melastomataceae and 

Myrtaceae (5 genera) and Leg. Caesalpinaceae and Apocynaceae (4 genera each). The 

species richness beneath Inga edulis, Inga sp. and Vismia guianensis’ trees were greater 

in old gaps than younger ones. It was also observed a decreasing in species richness 

from rainy to drier season. Inga edulis and Inga sp. showed higher density and species 

richness of seedling regenerating under its canopy. Four years old gaps showed the 

highest seedling density. Inga edulis and Inga sp. showed highest seedling survival rates 

and species number after 11 months-study. These rates increased with ages. Old gaps 

showed greater species’ richness, however lower density and lower recruitment rates. 

Thus, Inga edulis and Inga sp. presented greater coexistence of established species 

sharing the same primary resources available. Monte Carlo test did not show any 

significance for Inga edulis + Inga sp., therefore it was impossible to separate colonizer 

species along the environmental traits axes. In the colonization beneath Vismia 

guianensis trees, four large groups were visualized (species correlating to environmental 

factor axes). This indicated the coexistence of seedling species, thus niche partitioning. 

The highest irradiance and water deficit were the most important limiting factor for 

seedling establishment and development. Inga edulis and Inga sp. trees presented the 

best condition for natural regeneration (increased soil organic matter, shadiest canopy, 

and greater nitrogen content).  

 

Keywords: natural regeneration, interspecific interation plant-plant, competition, 

abiotics factors. 



 

1. INTRODUÇÃO  

Na região amazônica atividades antrópicas como práticas de pastagem, 

agricultura de subsistência, exploração madeireira ilegal, entre outros, resultam na 

degradação das áreas florestais. A floresta amazônica de terra-firme é atualmente a 

maior floresta tropical úmida existente e ainda pouco se conhece sobre sua 

biodiversidade e potencial econômico. Assim, é crescente a preocupação em como 

manejá-la de forma sustentável e como recuperar extensas áreas que já se encontram 

degradadas (Holl, 1998; Fearnside, 1999). 

A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem 

destruídas, removidas ou expulsas; a camada fértil do solo for perdida, removida ou 

enterrada; e a qualidade e regime de vazão do sistema hídrico forem alterados. Havendo 

a perda de adaptação às características físicas, químicas e biológicas e a inviabilidade o 

desenvolvimento sócio-econômico (IBAMA, 1990).  

Desta forma, a recuperação de uma área deve ser dirigida à forma e função do 

ecossistema, restaurando sua estrutura e sua importância sócio-ambiental. Esta 

reestruturação da área depende do grau de perturbação sofrido, como também da 

distância do ecossistema matriz. Ou seja, extensas áreas são mais difíceis de serem 

recuperadas do que áreas menores. 

O sucesso de reabilitação de um local está intimamente ligado com o 

conhecimento dos mecanismos ecológicos e características edafo-climáticas daquele 

ecossistema. Assim, a comunidade científica tem direcionado os estudos de forma que 

haja o entendimento das interações intra e inter-específicas, e das espécies com os 

fatores ambientais (Clark et al., 1999; Parrotta, 1999; Cunha et al., 2003; Emmett et al., 

2004; Campo & Vázquez-Yanes, 2004). Pretendendo-se obter diretrizes sobre o 



comportamento da vegetação no ambiente natural, tornando mais fácil e eficiente o 

manejo de determinada área. 

Durante a fase de regeneração natural são inúmeros os fatores bióticos e 

abióticos que interagem, determinando a composição florística em diferentes idades e o 

grau de recobrimento estrutural e funcional da vegetação (Vieira, 1995). Sendo de suma 

importância a compreensão dos mecanismos de distribuição e estabelecimento das 

plantas, bem como as variáveis que influenciam a ocupação vegetal no tempo e espaço. 

Como, por exemplo, os mecanismos de competição, coexistência e facilitação. Desta 

forma, é possível que o processo de sucessão possa ser direcionado, acelerando o tempo 

de recuperação da área perturbada. 

As espécies vegetais podem ser “competidoras-superiores” para determinado 

recurso (luz, água, nutrientes) acarretando o desaparecimento de outras espécies no 

local (exclusão competitiva). Como também podem possuir uma função facilitadora, 

tornando o ambiente mais favorável para outros indivíduos; por meio da redução da 

temperatura, do estresse hídrico e em algumas situações aumentenado a disponibilidade 

de nutrientes. Estas possibilidades podem ser estabelecidas por meio de sombreamento, 

simbioses nutricionais e da mudança das condições edáficas em sua rizosfera. E ainda 

pode haver o compartilhamento de nichos, promovendo uma coexistência estável entre 

as espécies (Tilman, 1986; Guariguata & Ostertag, 2001; Bruno et al., 2003).  

Os tipos de interações que irão predominar em determinado sítio dependem da 

presença e da disponibilidade dos recursos. Na fase inicial de reorganização de grandes 

clareiras normalmente há uma elevada oscilação das condições microclimáticas 

ocasionando a incongruência dos recursos primários. O que resulta na mudança em 

diferentes processos vitais da planta, como a queda da taxa de fotossíntese pela falta de 

conecção entre a irradiância e a umidade no período mais quente do dia. (Bazzaz, 1996; 



Silvertown, 2004). As condições climáticas desfavoráveis tornam-se mais agravantes no 

processo de regeneração e sucessão em áreas que sofreram distúrbios extremos. 

 A reorganização de áreas alteradas, com o restabelecimento da estrutura e 

composição das populações, também depende da resiliência e da capacidade adaptativa 

do sistema. Parte-se do princípio que a resiliência é o tempo necessário para um sistema 

retornar ao equilíbrio dinâmico ou ao estado estabilizado em que se encontrava antes da 

perturbação. Já a capacidade adaptativa se refere à habilidade do sistema de retornar a 

estabilidade dominante (Gunderson, 2000). Ou seja, quanto maior for o distúrbio 

sofrido pelo ambiente, menor será sua capacidade de se recuperar naturalmente. Como é 

o caso da maioria das áreas degradadas pela mineração, exploração de petróleo e gás 

natural. 

Na província petrolífera de Urucu-AM, são abertas grandes clareiras (≥5 ha) e 

algumas têm a finalidade de áreas de empréstimo e de “bota-fora” de material oriundo 

da construção de estradas. Nestes locais há a remoção e/ou inversão dos horizontes do 

solo, bem como a eliminação da vegetação incluindo o banco de sementes e de 

plântulas. A prática utilizada para a recuperação das clareiras é o plantio consorciado, 

com prévia adubação das covas. Contudo, para que estes plantios resultem na 

reestruturação do sistema vários fatores devem ser levados em consideração, dentre eles 

estão: a seleção das espécies a serem plantadas, as condições físico-químicas do solo, o 

histórico da área a ser manejada e a manutenção periódica do plantio até que os fatores 

ambientais estejam mais estabilizados.  

 Neste sentido, o projeto multidisciplinar da rede CT-Petro (Tecnologia de 

Regeneração Artificial em Clareiras Abertas pela Exploração de Gás e Petróleo), atua 

na província petrolífera de Urucu com o intuito de minimizar ou eliminar os efeitos 

ambientais negativos oriundos da atividade petrolífera na Amazônia. Pela avaliação 



conjunta dos resultados das diferentes equipes de pesquisa (ecofisiologia, ecologia, 

botânica, zoologia, silvicultura, entre outras) será possível entender e esclarecer a 

dinâmica da sucessão vegetal das clareiras degradadas, acelerando o tempo de 

recuperação das mesmas. 

O presente estudo, como parte do projeto CT-Petro, analisou o papel ecológico 

de espécies vegetais (Vismia guianensis (Aubl.) Choisy, Inga edulis Mart. e Inga sp.) no 

processo regeneração natural em clareiras artificiais com diferentes idades (três, quatro 

e dez anos). Contribuindo para a elucidação das relações ecológicas de espécies 

arbóreas do processo de sucessão vegetal, em áreas extremamente perturbadas 

antropicamente. E auxiliando, desta forma, na escolha das espécies selecionadas para a 

recuperação de áreas degradadas na região amazônica, principalmente, quando ocorrer 

nestas áreas à modificação e/ou eliminação dos horizontes superficiais do solo. 

Para uma clara abordagem dos resultados obtidos o estudo foi dividido em dois 

capítulos. O primeiro é referente a uma análise mais completa e abrangente das 

características fitossociológicas das espécies colonizadoras na regeneração natural sob 

os indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e Vismia guianensis na cronossequência das 

clareiras. O segundo capítulo tem como foco principal as relações existentes entre as 

espécies colonizadoras e os fatores ambientais estudados. Descreve a evolução do 

processo de sucessão vegetal ao redor de indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e Vismia 

guianensis nas diferentes idades das clareiras, bem como entre as amostras. 

 



 

2. HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

 Primeira hipótese 

 

H1: No processo de regeneração natural, em clareiras artificiais, o desenvolvimento das 

espécies colonizadoras sofre influência direta de espécies arbóreas plantadas. 

 

H0: No processo de regeneração natural, em clareiras artificiais, não existe uma 

interferência direta de espécies arbóreas plantadas no desenvolvimento das espécies 

colonizadoras. 

 

 

 Segunda hipótese 

 

H1: Existe uma tendência de agrupamento de espécies simpátricas conforme a variação 

na oferta de recursos primários. 

 

H0: Não existe uma tendência de agrupamento de espécies simpátricas conforme a 

variação na oferta de recursos primários. 



 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 

Estudar o desenvolvimento da regeneração natural sob espécies arbóreas 

plantadas (Vismia guianensis, Inga edulis e Inga sp.) em clareiras artificiais, a fim de 

investigar a existência de interações positivas destas espécies com estabelecimento e 

crescimento de plântulas no processo de sucessão vegetal. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a influência dos indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e Vismia guianensis na 

dinâmica da regeneração natural, na base petrolífera de Urucu - AM, a partir da 

análise de parâmetros fitossociológicos das espécies colonizadoras; como a 

densidade relativa, freqüência relativa, taxa de recrutamento, taxas de crescimento 

em altura e em diâmetro e a riqueza florística. 

 

 Analisar, por meio da análise de correspondência canônica destendenciosa 

(DCCA), a existência de correlação entre as propriedades físico-químicas do solo, a 

quantidade de radiação recebida pelas espécies colonizadoras com a abundância 

destas, a fim de avaliar se as espécies plantadas Vismia guianensis, Inga edulis e 

Inga sp. estão influenciando na estrutura e na composição do solo, bem como na 

quantidade de sombreamento oferecida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1



Aspectos fitossociológicos da regeneração natural sob espécies arbóreas (Inga 

edulis Mart., Inga sp. e Vismia guianensis (Aubl.) Choisy) em áreas degradadas 

região de Urucu – AM 

 

1. INTRODUÇÃO 

Clareiras abertas naturalmente pela queda de uma ou mais árvores são 

importantes para a dinâmica da floresta, mantendo sua diversidade com o crescimento e 

estabelecimento de espécies intolerantes à sombra. Já as clareiras formadas pela ação 

antrópica, normalmente, sofrem distúrbios ambientais muito intensos (além da remoção 

da vegetação) e na maioria dos casos, são consideradas áreas degradadas (Whitmore, 

1991; Pires-O`Brien & O`Brien, 1995; Parrotta et al., 1997a; Parrotta et al., 2002). 

 Nas áreas de exploração de petróleo e gás natural as clareiras podem ser 

formadas por diversos motivos, sendo um deles para a remoção de terra para construção 

de estradas e área de depósito de material oriundo desta atividade. Neste caso, além da 

remoção da vegetação, há a modificação e/ou eliminação dos horizontes do solo, 

acarretando em sua compactação, bem como, a eliminação do banco de sementes e de 

plântulas. 

A recuperação destas áreas é um processo extremamente lento, onde o 

estabelecimento em curto prazo de novos indivíduos, por meio da regeneração natural, 

torna-se bastante difícil (Parrotta et al., 1997b; Souza et al., 2001). Faz-se então, 

necessária a intervenção humana para a recuperação efetiva da área alterada. Esta 

recuperação depende do grau de perturbação sofrido pelo ecossistema, como também 

pela distância do ecossistema matriz. Ou seja, extensas áreas são mais difíceis de serem 

recuperadas do que áreas menores, levando em consideração que estes sitos tenham o 

mesmo histórico de degradação. 



Uma forma de auxiliar e acelerar o processo de sucessão vegetal em áreas que 

sofreram perturbações é a implantação de plantios. Contudo, para que haja a 

reorganização dos ecossistemas danificados, restabelecendo a estrutura e composição 

das populações, é necessário entender previamente os processos envolvidos na 

recomposição vegetal, como as características ecológicas e fisiológicas das plantas. Ou 

seja, as razões pelas quais diferentes espécies ocupam o mesmo local no tempo e 

espaço, bem como, seus mecanismos de competição e coexistência. Um bom 

entendimento das interações inter-específicas e das espécies com o meio abiótico 

provavelmente fornecerá diretrizes sobre como estas se comportam no ambiente natural, 

tornando mais fácil e eficiente o manejo de determinada área (Bazzaz, 1996; Holl, 1998; 

Parrotta, 1999). 

O estudo da fitossociologia é uma ferramenta importante para compreender a 

origem, estrutura, classificação e relações da vegetação com o meio. E tem como 

fundamento o agrupamento de indivíduos (amostras da vegetação) em classes com seus 

atributos (composição florística). A análise dos parâmetros fitossociológicos permite a 

comparação entre os atributos dos indivíduos de uma ou mais comunidades, 

dependendo da área de estudo e o objetivo do manejador (Kent & Coker, 1992; 

Delamonica, 1997; Felfili & Venturoli, 2000). 

Entender os padrões fitossociológicos contribui para o conhecimento do 

comportamento e estrutura das comunidades vegetais, auxiliando no esclarecimento de 

algumas questões ecológicas, como a biologia das populações de plantas, estratégias das 

espécies e dinâmica da vegetação (sucessão e mudanças vegetacionais). 

Desta frorma, o objetivo deste estudo foi verificar a influência dos indivíduos de 

Inga edulis, Inga sp. e Vismia guianensis na dinâmica da regeneração natural, na 

província petrolífera de Urucu - AM, a partir da análise de parâmetros fitossociológicos 



das espécies colonizadoras. Parte-se do princípio que no processo de regeneração 

natural, em clareiras artificiais, o desenvolvimento das espécies colonizadoras sofre 

influência direta de espécies arbóreas plantadas. 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido na Província Petrolífera de Urucu (BOGPM – Base 

Operacional Geólogo Pedro de Moura, PETROBRAS-BR) situada no município de 

Coari, AM (600 km de Manaus, Amazonas, Brasil), com as seguintes coordenadas 

geográficas 04
o
53’S e 65

o
11’W (Santos Jr., 2003) (Figura 1). O relevo da região é plano 

a suavemente ondulado, com solo ácido, sendo caracterizado como argissolo distrófico. 

(Vieira & Santos, 1987). A vegetação caracteriza-se como Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas com Emergentes (Floresta Amazônica de Terra-Firme), com dossel denso 

e fechado (500-600 árvores por hectare). Conforme a classificação climática de Köppen, 

o clima da região é do tipo “Afi”, designativo para clima equatorial quente e úmido. As 

chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, havendo, contudo uma 

época com maior precipitação (janeiro-abril) e uma com menor precipitação (julho-

setembro). A caracterização do relevo, vegetação e clima foram retirados de um 

EIA/RIMA (GASPTR) realizado em 2001, para a implantação do gasoduto Urucu-Porto 

Velho (www.amazonia.org.br). 

 

Figura 1. Adaptação do mapa da região de porto Velho a Coari (AM) (Fonte: 

www.amazonia.org.br). 

Manaus 

Coari 

Porto Velho 

http://www.amazonia.org.br/
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2.2 Histórico da área de estudo 

Na BOGPM motivos variados levam à abertura de áreas na floresta primária, 

sendo as clareiras estudadas denominadas jazidas pela equipe da empresa Parente 

Andrade (atuante na BOGPM). 

 As “clareiras-jazidas” são sítios desmatados com o objetivo de criar áreas de 

empréstimo para retirada de solo destinado à construção de estradas, bem como, para 

depósito de material oriundo da obra civil (área de “bota-fora”). RUC é o nome 

designado pela empresa Parente Andrade para as jazidas com poços de perfuração, 

sendo a RUC selecionada neste estudo uma área desativada. Nestas há a remoção da 

camada superficial, além da inversão ou sobreposição dos horizontes do solo. Após o 

desmatamento as áreas passaram por um processo de recuperação do solo (adubo 

orgânico e NPK nas covas) e reflorestamento.  

2.3 Seleção das espécies e áreas de estudo (jazidas e RUC) 

 Foi acompanhada a regeneração natural sob as árvores de duas espécies 

pioneiras (ingá - Inga sp e Inga edulis e lacre - Vismia guianensis), nomeadas neste 

estudo de espécies centrais. A diferença entre as espécies do gênero Inga não foi 

considerada importante neste estudo, pois são espécies simpátricas, com funções 

ecológicas muito semelhantes. Além da espécie Inga sp. estar presente em apenas uma 

clareira. Foram selecionadas três jazidas de três e de quatro anos, duas jazidas e uma 

RUC de dez anos, somando ao todo oito jazidas e uma RUC. As jazidas selecionadas de 

três, quatro e anos dez, foram respectivamente: 20 (0,97 ha), 47 (0,52 ha), 48 (2,27 ha); 

18 (1,56 ha), 28 (0,99 ha), 75 (0,3 ha); 22 (0,47 ha), 93 (0,41 ha) e RUC 1 (1,75 ha).  

Em cada área houve a marcação ao acaso de cinco indivíduos de lacre e cinco de 

ingá, totalizando dez indivíduos marcados por jazida e RUC. Foram selecionados 85 

indivíduos no total, em função da jazida 22 não possuir representantes do gênero Inga. 



 Em relação às unidades amostrais, optou-se pelo formato de hexágono ao redor 

das espécies centrais (estudo da regeneração natural), com cada vértice distante 1 m da 

espécie em questão (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Desenho esquemático da área demarcada ao redor de cada espécie central para 

o estudo da regeneração natural na província petrolífera de Urucu (AM). 

2.4 Coleta de dados  

 Cada plântula presente na área de um metro ao redor das espécies centrais foi 

identificada no campo, com o auxílio de guias de identificação de plantas para região e 

guia de herbáceas (Lorenzi, 2000a, 2000b). Procedeu-se a coleta de material (folhas e 

flores), quando possível, para identificação no herbário do INPA. 

 Todas as plântulas encontradas foram identificadas com uma etiqueta dura de 

plástico, numeradas e as medições foram realizadas durante um período de 11 meses 

(setembro de 2003 a agosto de 2004), em intervalos de cinco em cinco meses. Dentre os 

dados coletados estão: diâmetro na altura do colo (DAC) e altura das plântulas presentes 

Clareira 



na área demarcada para o estudo da regeneração, bem como, das espécies centrais. Foi 

medida a distância de cada espécie central da mata de entorno mais próxima (floresta 

primária).  

2.5 Análise dos dados 

A análise da relação entre a distância da mata de entorno e entre o tamanho das 

clareiras com a regeneração natural foi avaliada por meio de regressões simples, com 

um nível de significância de 5%. O programa estatístico utilizado foi o PROPHET 5.0. 

Para os parâmetros fitossociológicos da regeneração natural ao redor das 

espécies centrais foram calculadas a riqueza florística, densidade relativa, freqüência 

relativa, taxa de recrutamento, taxas de crescimento em altura e em diâmetro 

(Benincasa, 1986): 

 Densidade relativa (DR): DR = (xi/xt)*100; onde: xi = números de indivíduos da 

espécie i e xt = número total de indivíduos. 

 Frequência relativa (FR): FR = FAi/ FAt; onde: FAi = frequência absoluta da 

espécie i e FAt = frequência absolutas de todas as espécies. 

 Taxa de recrutamento (turnover): R = (N2 + M) - N1; onde: N1 = número de 

indivíduos no T1; N2 = número de indivíduos no T2;  M = número de indivíduos mortos 

entre T1 e T2;  T1 = início do experimento (setembro de 2003) e T2 = final do 

experimento (agosto de 2004). 

 Taxas de crescimento em altura: RGR-h = (logH2 - logH1) / (T2 - T1), onde: 

RGR-h = taxa de crescimento em altura; H1 = altura inicial (cm)e  H2 = altura final 

(cm). 



 Taxas de crescimento em diâmetro: RGR-d = (logD2 - logD1) / (T2 - T1). onde: 

RGR-d = taxa de crescimento em diâmetro; D1 = diâmetro inicial do coleto (mm) e D2 = 

diâmetro final  do coleto (mm). 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Composição florística 

No estudo da regeneração natural das nove clareiras foi registrado um total de 33 

famílias, 52 gêneros, 74 espécies e nove espécies não identificadas (Tabela 1 do 

Anexo), sendo incluídas apenas as espécies que sobreviveram até o final do 

experimento. Não foi possível a identificação das plântulas ao nível de espécies, pois 

neste estágio de crescimento as plantas apresentam uma grande plasticidade fenotípica e 

ainda não desenvolveram suas estruturas reprodutivas. 

Todas as famílias encontradas coincidem com o levantamento da regeneração 

natural em floresta de terra-firme ao longo do rio Urucu, com exceção da Malvaceae e 

Rutaceae (Lima Filho et al., 2002). Já no estudo sobre a dinâmica do sub-bosque e do 

estrato arbóreo para floresta primária (Salomão et al., 2002), apenas as famílias 

Malvaceae e Passifloraceaea não estavam presentes. Portanto, pode-se confirmar que as 

33 famílias registradas são características da flora encontrada na regeneração natural na 

floresta de terra-firme amazônica.  

As famílias mais representativas em relação ao número de gêneros foram: Leg. 

Mimosoideae (11 gêneros), Melastomataceae e Myrtaceae (cinco gêneros), Leg. 

Caesalpinioideae e Apocynaceae (quatro gêneros). Estas provavelmente possuem 

maiores habilidades de dispersão e do uso de recursos nas áreas de estudo, o que 

justifica a presença de seus gêneros. Podendo, inclusive, serem apontadas para a 

composição dos plantios na recuperação das clareiras artificiais em Urucu. A família 

Melastomatacea merece destaque, haja vista sua grande representatividade nos 

levantamentos florísticos na Amazônia (Lima Filho et al., 2002; Salomão et al., 2002; 

Lima et al., 2003). Além de esta ser apontada com estratégias oligotróficas em relação 

aos nutrientes (Monaco et al., 2003). 



Lima Filho et al. (2002) identificaram famílias exclusivas do estrato herbáceo e 

dentre elas, apenas a família Poaceae foi encontrada neste estudo. Uma comparação 

com a composição florística do levantamento citado mostra que as clareiras artificiais de 

Urucu possuem menos da metade das espécies da regeneração natural na mesma área. 

Este resultado ressalta a diferença da riqueza das espécies encontrada na floresta de 

terra-firme e clareiras artificiais. Indicando a necessidade da interferência humana para 

recuperação da área e reafirmando a capacidade das famílias mais representativas de 

colonizar o local. 

Dentre estas famílias, duas pertencem ao grupo das leguminosas, sendo suas 

espécies amplamente conhecidas por serem fixadoras de nitrogênio, aumentando a 

entrada deste elemento e tornando-o disponível para o sistema (Skeffington & 

Bradshaw, 1980; Lee et al., 2003). Como o nitrogênio é um dos elementos mais 

limitantes na recuperação de áreas degradadas, a presença das espécies de leguminosas 

torna-se muito importante para que a espécies não-fixadoras utilizem este nutriente 

aumentando seu potencial fotossintético, investindo em crescimento e reprodução 

(Marrs et al., 1980). 

3.2 Riqueza florística 

A riqueza florística ao redor dos indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e Vismia 

guianensis foi elevada nas clareiras mais antigas, diminuindo em direção às clareiras 

mais jovens. Esta diminuição também foi observada na época menos chuvosa do ano 

(Tabela 2 do Anexo). Em geral, a variedade de espécies de plântulas foi maior sob os 

indivíduos de Inga edulis e Inga sp. Tal padrão pode ser explicado pela grande atração 

de dispersores em função de seus frutos, bem como, pela reprodução vegetativa 

agressiva (produção de estolões) dos indivíduos de Vismia guianensis. 



Esta estratégia reprodutiva ameniza as dificuldades inerentes ao processo de 

germinação, produzindo um elevado número de plântulas que competirão pelos recursos 

disponíveis com as demais espécies. Desta forma, as sementes dispersas que alcançam 

as áreas sob as árvores de Vismia guianensis, a priori já estão em desvantagem 

competitiva, apresentando, portanto, uma menor variedade e densidade de espécies 

(Brokaw & Busing, 2000). Monaco et al. (2003) destacam que a dominância de três 

espécies de Vismia em uma floresta secundária na Amazônia pode ser uma das causas 

do baixo número de espécies regenerando sob seu dossel. 

Deve-se ressaltar que aparentemente nas clareiras de 10 anos a riqueza florística 

foi maior ao redor dos indivíduos de Vismia guianensis, contudo, como descrito no item 

2.3, os indivíduos de Inga edulis e Inga sp. estão representados por um número inferior 

de indivíduos. 

3.3 Densidade e freqüência relativas 

 As clareiras de quatro anos foram as que apresentaram o adensamento mais alto 

(Tabela 3 do Anexo), sendo que o maior número de espécies de plântulas com alta 

densidade ocorreu em torno dos indivíduos de Inga. A explicação deste padrão coincide 

com a explanação feita no item anterior sobre a estratégia reprodutiva da Vismia 

guianensis.  

 Durante as etapas da sucessão vegetal em clareiras a competição normalmente 

ocorre nos estágios mais avançados da regeneração. Quando as espécies já colonizaram 

e se estabeleceram na área (Walker et al., 1999; Guariguata & Ostertag, 2001). 

Contudo, os resultados obtidos da riqueza florística e densidade relativa indicam que na 

regeneração natural sob Vismia guianensis as espécies colonizadoras começam a 

competir por recursos já na fase inicial de sucessão. Assim, confirma-se a hipótese deste 



estudo sobre a influência das espécies plantadas no processo de regeneração abaixo 

delas. 

Tanto para as plântulas sob Inga edulis, Inga sp. como para Vismia guianensis 

houve uma substituição das espécies mais freqüentes (Tabela 4 do Anexo). O que se 

explica pela presença inicial de um grande número de indivíduos de Stizolobium sp., 

Senna sp.1, Urena sp., Phyllanthus sp., Pteridium sp., Setaria sp. e Paspalum sp. nas 

clareiras de três e quatro anos. Algumas espécies citadas acima não estão presentes na 

tabela correspondente, pois o crescimento destes indivíduos não foi acompanhado 

(capim e samambaia). Durante a segunda coleta de dados verificou-se uma mortalidade 

de 90% destes indivíduos, acarretando no aumento de liteira. 

Ao longo da sucessão secundária é comum o crescimento de espécies não 

arbóreas, como trepadeiras, samambaias e capins. Inicialmente estas plantas irão 

competir de forma intensa com as espécies arbóreas, dificultando ou impedindo seu 

estabelecimento. Com a modificação das condições microclimáticas (maior 

sombreamento, diminuição da temperatura, aumento da umidade) há um alto índice de 

mortalidade destas espécies, incrementando a deposição de liteira. Com a melhora das 

condições edáficas, que geralmente são desfavoráveis em áreas degradadas, o 

recrutamento das espécies arbóreas será facilitado (Uhl & Jordan; 1984; Gray et al., 

1987; Oene et al., 1999; Sakai et al., 2001; Duncan & Chapman, 2003; Coelho et al., 

2003; De Deyn et al., 2004; Hartman & McCarthy, 2004). 

Nas clareiras estudadas a principal causa da mortalidade das espécies 

oportunistas foi o dessecamento das plântulas durante a estação menos chuvosa. Na 

estação de maior pluviosidade estas espécies não estavam representadas com um 

número grande de indivíduos, possibilitando o crescimento de outras plantas pioneiras.  



Durante a última coleta observou-se uma quantidade de liteira superior, havendo 

também a destruição de algumas unidades amostrais (principalmente de Inga) pela 

invasão de Tayassu spp. (queixada, porco-do-mato). Estes apesar de terem eliminado as 

plântulas existentes na regeneração natural, promoveram a mistura da camada de 

matéria orgânica com a de liteira seca, o que deve proporcionar um ambiente mais 

favorável para o estabelecimento e crescimento de novas plântulas. 

3.4 Taxa de recrutamento e mortalidade 

A taxa de recrutamento das colonizadoras em torno dos indivíduos de Inga 

edulis, Inga sp. e Vismia guianensis apresentou uma queda de seu valor de acordo com 

o aumento da idade das clareiras (Tabela 2 do Anexo). Isto é, nas clareiras mais antigas 

a mortalidade das plântulas foi menor quando comparadas às clareiras mais novas. Esta 

diminuição da taxa de recrutamento era esperada e se justifica, visto que, nas clareiras 

antigas a vegetação está mais estruturada, com padrões de estratificação, tornando o 

micro-clima local menos oscilante e influenciando no estabelecimento das espécies.  

Na época menos chuvosa observou-se um maior índice de mortalidade 

(principalmente nas clareiras mais jovens). Possivelmente ocasionado pela alta 

irradiância, gerando aumento da temperatura e diminuição da umidade relativa. Estes 

fatores aliados à falta de cobertura do solo e sua baixa capacidade de retenção hídrica 

(por serem compactados) provavelmente levaram ao dessecamento das plântulas. 

Alvarez-Aquino et al. (2004), em um trabalho desenvolvido nas florestas temperadas do 

México também observaram uma mortalidade maior das plântulas por dessecação em 

áreas abertas. 

 O número de espécies de plântulas que sobreviveram até o final do experimento 

foi maior ao redor dos indivíduos de Inga edulis e Inga sp. e aumentou de acordo com a 

idade das clareiras (Tabelas 1 do Anexo). Deve-se ressaltar novamente que a 



regeneração natural ao redor dos indivíduos de Inga foi acompanhada em oito clareiras, 

enquanto que análise ao redor dos indivíduos de Vismia guianensis ocorreu em nove 

clareiras (item 2.3). 

Considerando este resultado com os descritos nos itens acima (3.2 e 3.3) pode-se 

predizer que na regeneração natural ao redor de Inga edulis e Inga sp. há uma maior 

coexistência entre as plântulas estabelecidas em relação aos recursos disponíveis. Sendo 

indicada, então, como mais apropriada que a Vismia guianensis para a recuperação das 

clareiras de Urucu, quando se leva em consideração o aspecto facilitador para a 

diversidade das colonizadoras. 

De forma geral, a regeneração natural nas clareiras mais antigas apresentou uma 

menor taxa de recrutamento, maior riqueza florística e poucas espécies com alta 

densidade. O que se deve, provavelmente, pela substituição natural das espécies ao 

longo do processo de sucessão, onde o número de indivíduos de cada espécie tende a 

diminuir pela competição por recursos. Neste sentido, as espécies mais aclimatadas ao 

micro-clima da clareira conseguem se estabelecer, modificando a composição florística. 

Estes resultados corroboram as abordagens ecológicas de Clements (1916) e de Holling 

(1986) sobre a resiliência e dinâmica de recuperação de uma área. As quais predizem 

que após o distúrbio inicial do terreno (nudação), os processos seguintes são: a 

dispersão de sementes e seu estabelecimento, início da competição por recursos, a 

reação e estabilização da área até o próximo distúrbio (Horn, 1974; Odum, 1988; Uhl & 

Jordan, 1984, Whitmore, 1991; Rodrigues, 1995; Bazzaz, 1996).  

3.5 Taxa de crescimento em diâmetro e altura 

 A análise da taxa de crescimento das plântulas (Tabelas 5 do Anexo) mostrou 

que nas clareiras de três anos as espécies colonizadoras possuíram um maior 

crescimento em altura. Tendo o crescimento em diâmetro e altura praticamente se 



igualado nas clareiras de quatro e dez anos. Este padrão é característico de espécies 

pioneiras, as quais investem inicialmente em desenvolvimento longitudinal para 

alcançar o dossel mais rapidamente (Kent & Coker, 1992, Whitmore, 1989, 1991).  

O tempo de duração deste estudo foi relativamente curto para que se possa 

predizer sobre quais as espécies se estabelecerão com maior sucesso. Deve-se levar em 

consideração que colonizadoras maiores, com crescimento mais rápido, podem estar 

favorecidas quando comparadas com colonizadoras menores (Connel, 1989). Algumas 

espécies (Vismia sp.1, Inga sp.1, Senna sp.1, Miconia sp.1, Pourouma sp., Cecropia 

sp.2) apresentaram um crescimento relativo elevado nas clareiras mais novas, contudo, 

este padrão não foi observado nas clareiras de dez anos. O que pode ser explicado pelo 

processo da colonização se iniciar com as pequenas espécies dominando, havendo 

posterior morte destas e as espécies maiores (pioneiras de vida longa) passando a 

dominar (Whitmore, 1989; Whitmore, 1991; Kent & Coker, 1992; Bazzaz, 1996). Este 

resultado vai ao encontro com a hipótese de Holling (1986), onde as espécies tardias 

possuem uma taxa de crescimento menor, porém conseguem sobreviver à competição 

mais agressiva no início da regeneração. 

3.6 Influência da mata de entorno e topossequência na regeneração 

Não ficou evidenciada uma relação entre o tamanho das clareiras (Inga, p=0.07; 

Vismia, p=0.64), bem como, da distância das unidades amostrais da mata de entorno 

(Inga, p=0.94; Vismia, p=0.54) com a presença e estabelecimento das espécies 

colonizadoras.  

O efeito de borda ocasionado pela mata de entorno nas extremidades (bordas) 

das clareiras já não era esperado, visto que as unidades amostrais foram selecionadas 

nos centros destas. Contudo, a regeneração natural nas espécies centrais localizadas 

mais próximas da mata poderia estar sendo influenciada pela distância das árvores 



frutíferas da floresta primária (Brandani et al., 1988). Como o efeito da distância não foi 

significativo, é possível deduzir que as sementes oriundas da floresta estão sendo 

dispersas de forma abrangente nas clareiras. 

A localização das clareiras em relação à topossequência da floresta foi 

determinante para o sucesso da regeneração natural. As clareiras abertas nas vertentes e 

baixios possuíam um maior efeito de borda, com menor irradiância e uma camada de 

liteira mais espessa, diminuindo a compactação e erosão do solo. Além disso, nas áreas 

expostas de platô das clareiras estudadas, provavelmente, ocorreu uma maior lixiviação 

dos nutrientes pela falta de cobertura vegetal protegendo o solo. Esta correlação entre a 

composição das espécies e a sua posição topográfica já foi descrita por vários autores 

(Clark et al., 1999; Martins et al., 2003), devendo haver uma maior atenção ao fato nos 

programas de recuperação de áreas degradadas. Outra observação importante é que 

apesar das clareiras do estudo serem áreas degradadas, estão sendo visitadas por 

dispersores (muitos atraídos pelos frutos do Inga sp. e Bellucia sp.) os quais contribuem 

para o aumento da chuva de sementes.  



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo mostra que a interferência humana para a recuperação das áreas 

degradadas está tendo sucesso. Contudo, deve haver um maior cuidado na seleção das 

espécies plantadas, bem como, a melhora do substrato antes do plantio. Em vista da 

grande mortalidade causada pelo dessecamento das plântulas e do solo, sugere-se que 

haja o recobrimento deste com folhas e ramos. A utilização de adubo verde além de 

proteger o solo irá aumentar sua fertilidade (Schroth & Sinclair, 2003; Leal Filho et al., 

2004). Da mesma forma, a plantação de espécies com copas grandes irá aumentar o 

sombreamento para as plântulas, diminuindo a mortalidade da estação de menor 

pluviosidade. 

 Pode-se concluir que a regeneração natural nas proximidades dos indivíduos de 

Inga edulis e Inga sp. possuiu melhor desempenho quanto à quantidade e qualidade das 

espécies colonizadoras, sendo indicada na utilização para recuperação de áreas 

degradadas.  

 Apesar dos resultados obtidos serem menos satisfatórios na regeneração natural 

ao redor dos indivíduos de Vismia guianensis, a espécie também é indicada em áreas 

que sofreram distúrbios. Esta apresentou sucesso de estabelecimento e crescimento nas 

clareiras com condições ambientais extremas. Tal afirmação está de acordo com o 

estudo em andamento na província Petrolífera de Urucu, de plantio consorciado em uma 

clareira com condições edafo-climáticas semelhantes (Falcão-INPA, comunicação 

pessoal). Pela característica agressiva e dominância das espécies de Vismia aconselha-se 

que estas sejam utilizadas no plantio em números inferiores quando comparadas com as 

demais espécies. Para que não haja uma paisagem homogeneizada por Vismia, 

diminuindo a diversidade florística e ecológica das clareiras. 



Com base nos resultados levantam-se as seguintes hipóteses para estudos 

posteriores: (1) na região amazônica o estabelecimento e crescimento de espécies 

colonizadoras na regeneração natural em clareiras são influenciados pela 

topossequência, havendo maior sucesso de colonização nas áreas de vertente e baixio; 

(2) em condições de alta irradiância o estabelecimento inicial de espécies oportunistas 

(trepadeiras, capins e samambaias) favorece o aumento da deposição de liteira e 

posterior recrutamento de espécies arbóreas. 
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Tabela 1. Composição florística das nove clareiras estudadas. Foram incluídas apenas as 

espécies que sobreviveram até o final do experimento (separadas pela idade das 

clareiras e pela espécie central), bem como as nove espécies que não puderam ser 

identificadas.  
FAMÍLIAS GÊNEROS NOME VULGAR Clareiras 

 
  

Inga sp. 
3      4     10 

Vismia sp. 
3      4    10 

Anacardiaceae Tapirira sp. pau-pombo   X   X 

Annonaceae Guatteria sp. envira-fofa   X    

 Oxandra sp. envira-preta   X    

Apocynaceae Ambelania sp. pepino-da-mata  X   X  

 Couma sp. sorva   X  X X 

 NI       X 

 NI campainha      X 

Araceae NI       X 

Bignoniaceae Arrabidaea sp. cipó-cruz      X 

 Jacaranda sp. caroba  X     

 Leucocalantha sp. cipó-de-peneira   X   X 

 Tynanthus sp. cipó-cravo       

Boraginaceae Cordia sp. freijó  X X   X 

Burseraceae Protium sp.1 breu-branco   X    

 Protium sp.2 breu-de-leite   X   X 

 Protium sp.3 breu-vermelho     X X 

Cecropiaceae Cecropia sp.1 embaúba    X  X 

 Cecropia sp.2 embaúba-roxa  X  X X X 

 Pourouma sp. embaubarana  X X  X  

Chrysobalanaceae Licania sp. macucu-peludo   X    

Clusiaceae Garcinia sp. bacuri  X     

 Vismia sp.1 lacre X X X X X X 

 Vismia sp.2 lacre-vermelho   X X  X 

Combretaceae Buchenvia sp. tanimbuca      X 

 NI       X 

Dilleniaceae Davilla sp. cipó d`'agua   X  X  

 Doliocarpus sp. cipó-lixa   X   X 

 Tetracera sp. cipó-de-fogo   X    

Elaeocarpaceae Sloanea sp.1 urucum-bravo      X 

 Sloanea sp.2 urucurana-cacau      X 

Euphorbiaceae Phyllanthus sp. quebra-pedra X      

Flacourtaceae Laetia sp. periquiteira-branca   X   X 

Lauraceae Ocotea sp. louro-preto   X    

Leg. Mimosoideae Abarema sp. angico   X   X 

 Acacia sp. acácia X      

 Inga sp.1 ingá X X X  X X 

 Inga sp.2 ingá X X X   X 

 Inga sp.3 ingá folha-fina   X    

 Inga sp.4 ingá mari-mari     X  

 Inga sp.5 ingá-branca   X   X 

 Parkia sp1. visgueiro      X 

 Parkia sp.2 fava      X 

 Parkia sp.3 fava-parkia  X X    

 Parkia sp.4 faveira   X    



 

 

 

Tabela 1. Continuação 
FAMÍLIAS GÊNEROS NOME VULGAR Clareiras 

 
  

Inga sp. 
3      4     10 

Vismia sp. 
3      4    10 

Leg. Papilionoideae Diplotropia sp.1 sucupira  X X X  X 

 Diplotropia sp.2 sucupira-preta  X    X 

 Etaballia sp. mututi      X 

 Hymenolobium sp. angelim-pedra      X 

Leg.Caesalpinioideae Hymenaea sp. jatobá      X 

 Poeraria sp. puerária   X   X 

 Senna sp.1 mata-pasto    X X  

 Senna sp.2 sena   X   X 

Loganiaceae Strychnos sp. murta   X   X 

Malvaceae Hibicus sp. vinagreira      X 

 Urena sp. malva X   X   

Malpighiaceae Lophantera sp. curubão X  X  X X 

Melastomatacea Bellucia sp. goiaba-de-anta  X   X X 

 Miconia sp.1 buxuxu X  X   X 

 
Miconia sp.2 

buxuxu canela-de-
velho 

 X X    

 Miconia sp.3 buxuxu-peludo   X    

 Miconia sp.4 tinteira      X 

Meliaceae Guarea sp.1 jitó-vermelho   X    

 Guarea sp.2 jurubeba-lisa   X    

Moraceae Maquira sp. muiratinga  X X  X X 

Myrsiticaceae Virola sp. ucuúba X    X X 

Myrtaceae Eugenia sp. araçá-bravo  X     

 Psidium sp.1 goiaba   X    

 Psidium sp.2 goiaba-verdadeira   X    

 Syzigium sp. azeitona   X   X 

 NI cipó X X X  X X 

Passifloraceae Passiflora sp1. maracujá X      

 Passiflora sp.2 maracujá-de-rato  X     

 Passiflora sp.3 maracujá-do-mato   X    

Poaceae Bambusa sp.1 taboca-de-anta   X    

 Bambusa sp.2 taboquinha   X   X 

Rubiaceae Boroja sp. puruí  X     

Rutaceae Murray sp. jasmim     X  

Sapindaceae Talisia sp. pitomba-da-mata   X    

Sapotaceae Manilkara sp. abiurana-roxa X X     

NÃO IDENTIFICADAS cipó-folha-fina       X 

 pimento-brava   X X    

 pimenta-longa    X    

 touceirinha      X  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 2. Riqueza florística e taxa de recrutamento das plântulas ao redor dos 

indivíduos de Inga edulis e Inga sp. e Vismia guianensis na cronosequência de clareiras-

jazidas. Números em negrito = à riqueza florística na estação menos chuvosa, números 

em itálico = à riqueza na estação mais chuvosa e números sublinhados = taxa de 

recrutamento. 
Idade das clareiras Riqueza Florística (n

o
 de gêneros) Taxa de recrutamento 

 

Inga edulis/Inga sp. 

Estação de menor 

pluviosidade 

Estação de maior 

pluviosidade 

 

3 anos 6 13 144 
4 anos 8 19 29 

10 anos 17 33 6 

Vismia guianensis    

3 anos 4 12 195 

4 anos 8 16 21 

10 anos 18 33 10 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Espécies de plântulas ao redor dos indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e de 

Vismia guianensis que apresentaram maior freqüência relativa na cronossequência das 

clareiras, no início e final do experimento. 
 Freqüência relativa (%) 

Inga edulis e Inga sp.  

Freqüência relative (%) 

Vismia guianensis  

Setembro-2003 Agosto-2004 Setembro-2003 Agosto-2004 

Clareiras 

3 anos Stizolobium sp. 90 Urena sp. 80 Urena sp. 100 Vismia sp.1 80 

 Urena sp. 80 Vismia sp.1 60 Stizolobium sp. 100 Urena sp. 60 

 Senna sp.1 60 Inga sp.1 60 Phyllanthus sp. 80 Senna sp.1 60 

 Inga sp.1 60 Senna sp.1 60 Vismia sp.1 80   

Clareiras 

4 anos Cecropia sp.2 80 Cecropia sp. 80 Cecropia sp.2 100 Cecropia sp.2 100 

 Senna sp.1 80   Vismia sp.2 80 Vismia sp.1 90 

 Stizolobium sp. 80       

Clareiras 

10 anos Inga sp.1 90 Pourouma sp. 80 Inga sp.1 90 Inga sp.1 90 

 cipó (NI) 80 Inga sp.1 80 Maquira sp. 80 Doliocarpus sp. 80 

 Guatteria sp. 60 Cipó (NI) 80 Doliocarpus sp. 80 Pourouma sp. 80 

 Maquira sp. 60 Lophantera sp. 60 Vismia sp.1 80   

   Vismia sp.1 60 Senna sp.2 80   

     Pouroma sp. 80   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4. Espécies de plântulas ao redor dos indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e de 

Vismia guianensis que apresentaram maior densidade relativa na cronossequência das 

clareiras, no início e final do experimento. 
 

Clareiras 
Densidade relativa (%) 

Inga edulis e Inga sp. 
Densidade relativa (%) 

Vismia guianensis 

 Setembro-2003 Agosto-2004 Setembro-2003 Agosto-2004 

3 anos Senna sp.1 29 Inga sp.1 52 Phyllanthus sp. 52 Urena sp. 65 
 Stizolobium sp. 26 Urena sp. 41 Vismia sp.1 32 Vismia sp.1 49 
 Urena sp. 25 Senna sp.1 33 Stizolobium sp 27 Senna sp.1 14 
 Phyllanthus sp. 20 Vismia sp.1 19 Urena sp. 22   
 Inga sp.1 17 Passiflora sp1. 14 Senna sp.1 21   

4 anos Cecropia sp.2 60 Inga sp.1 69 Vismia sp.1 47 Vismia sp.1 42 
 Stizolobium sp 57 Cecropia sp.2 60 Cecropia sp.2 41 Cecropia sp.2 42 
 Abarema sp. 19 Vismia sp.1 20 Phyllanthus sp. 38 Inga sp.1 20 
 Inga sp.1 14 Manilkara sp. 12 Vismia sp.2 35   
 Lophantera sp. 13 Lophantera sp. 12 Inga sp.1 24   
   Bellucia sp. 12 Senna sp.1 20   
   Ambelania sp. 12     

10 anos Inga sp.1 40 Inga sp.1 43 Vismia sp.1 76 Vismia sp.1 47 
 Cordia sp. 18 Cordia sp. 36 Inga sp.1 51 Inga sp.1 45 

 

 

Tabela 5. Taxa de crescimento em diâmetro (D2) e em altura (H2) (em ordem crescente) 

das espécies colonizadoras na regeneração natural sob Inga edulis, Inga sp. e Vismia 

guianensis, na cronossequência das clareiras. 

 Inga edulis e Inga sp. Vismia guianensis  

Clareiras Espécie 
D2 

(mm) Espécie 
H2 

(cm) Clareiras Espécies 
 D2 

(mm) Espécies 
H2 

(cm) 

28     28     

 Lophantera sp. 0,0 Cordia sp. 0,0  Senna sp.1 0,0 Protium sp.3 0,0 

 Diplotropia sp.2 0,0 Maquira sp. 0,0  Vismia sp.1 0,8 Lophantera sp. 0,0 

 Manilkara sp. 0,7 Bellucia sp. 0,6  Inga sp.1 2,0 Maquira sp. 0,0 

 Lophantera sp. 0,8 Pourouma sp. 1,0  Lophantera sp. 29 Vismia sp.1 1,3 

 Pourouma sp. 1,2 Cecropia sp.2 1,0    Inga sp.1 1,7 

 Ambelania sp. 1,4 Manilkara sp. 1,1      

 Maquira sp. 1,9 Boroja sp. 1,1      

 Bellucia sp. 1,9 Lophantera sp. 1,2      

   Ambelania sp. 1,5      

18     18     

 Inga sp.1 0,0 Maquira sp. 0,5  Vismia sp.1 0,7 Ambelania sp. 0,6 

 Inga sp.1 0,0 Inga sp.1 1,0  Murray sp. 0,9 Inga sp.1 0,7 

 Inga sp.2 0,8 Inga sp.2 1,0  Inga sp.1 1,1 Vismia sp.1 0,8 

 Pourouma sp 1,0 Pourouma sp 1,1  Senna sp.1 1,2 Maquira sp. 0,8 

 Inga sp.4 1,5 Inga sp.1 1,1    Senna sp.1 0,9 

   Vismia sp.1 1,3    Davilla sp. 1,5 

75     75     

 Cecropia sp.2 0,7 Jacaranda sp. 0,0  Bellucia sp. 0,0 Bellucia sp. 0,6 

 Inga sp.1 2,0 Inga sp.1 0,5  Pourouma sp. 0,9 Pourouma sp. 1,0 

 Vismia sp.2 2,6 Cecropia sp.2 1,3  Vismia sp.1 2,2 Cecropia sp.2 3,0 

   Vismia sp.1 5,2  Vismia sp.2 2,9 Vismia sp.1 3,2 

      Cecropia sp.2 4,2   



 

Tabela 5. Continuação 

 Inga edulis e Inga sp. Vismia guianensis  

Clareiras Espécie 
D2 

(mm) Espécie 
H2 

(cm) Clareiras Espécies 
 D2 

(mm) Espécies 
H2 

(cm) 

48 Urena sp. 1,4 Senna sp.1 1,5 48 Senna sp.1 0,9 Senna sp.1 0,6 

 Vismia sp.2 1,5 Inga sp.1 1,8  Vismia sp.1 1,0 Urena sp. 3,0 

 Senna sp.1 1,7 Urena sp. 1,8  Urena sp. 1,2 Vismia sp.1 3,0 

   Vismia sp.1 2,0  Cecropia sp.1 2,1 Cecropia sp.1 3,0 

47     47     

 Vismia sp.1 0,0 Inga sp.1 0,3  Senna sp.1 0,8 Senna sp.1 1,0 

 Inga sp.1 0,5 Acacia sp. 0,7  Vismia sp.1 1,4 Vismia sp.1 1,7 

 Parkia sp.2 1,2 Senna sp.1 1,5  Urena sp. 2,4 Urena sp. 3,3 

 Senna sp.1 2,2 Vismia sp.1 5,6      

 Parkia sp.2 4,7        

20     20     

 Phyllanthus sp. 0,0 Phyllanthus sp. 0,7  Senna sp.1 0,7 Senna sp.1 0,8 

 Vismia sp.1 1,7 Vismia sp.1 1,6  Vismia sp.1 0,9 Vismia sp.1 1,4 

 Senna sp.1 2,4 Senna sp.1 1,7      

 Miconia sp.1 3,2 Miconia sp.1 4,0      

Ruc-1      Ruc-1     

 Inga sp.2 0,0 Syzigium sp. 0,0  Pourouma sp. 0,0 Syzigium sp. 0,0 

 Lophantera sp. 1,0 Maquira sp. 0,0  Strychnos sp. 0,0 Pourouma sp. 0,0 

 Vismia sp.2 1,1 Inga sp.2 0,4  Vismia sp.1 0,0 Cordia sp. 0,0 

 Couma sp. 1,1 Cordia sp. 1,0  Inga sp.3 0,7 Inga sp.3 0,0 

 Strychnos sp. 1,2 Vismia sp.1 1,1  Vismia sp.2 1,9 Maquira sp. 0,0 

 Parkia sp.3 1,5 Guarea sp.1 1,3  Tapirira sp. 1,2 Vismia sp.1 0,6 

 Cordia sp. 2,0    Strychnos sp. 1,8 Strychnos sp. 1,5 

        Tapirira sp. 1,9 

93     93     

 Leucocalantha sp. 0,0 Davilla sp. 0,0  Bambusa sp.2 0,0 Protium sp.3 0,6 

 Couma sp. 0,0 Parkia sp.3 0,0  Pourouma sp 0,5 Sloanea sp.2 0,6 

 Bambusa sp.2 0,0 Parkia sp.4 0,0  Miconia sp.1  0,6 Cordia sp. 0,8 

 Pourouma sp 1,0 Inga sp.5 0,0  Inga sp.1 0,7 Parkia sp1. 0,8 

 Maquira sp. 1,1 Laetia sp. 0,0  Etaballia sp. 0,8 Maquira sp. 0,8 

 Laetia sp. 1,1 Lophantera sp. 0,6  Sloanea sp.2 0,8 Bambusa sp.2 1,0 

 Vismia sp.2 1,1 Laetia sp. 0,7  Maquira sp. 0,8 Cecropia sp.2 1,2 

 Inga sp.4 1,2 Diplotropia sp.1 0,8  Parkia sp1. 0,8 Pourouma sp 1,4 

 Miconia sp.3 1,6 Guarea sp.2 0,9  Senna sp.2 0,8 Miconia sp.1 1,4 

 Bambusa sp.1 1,9 Inga sp.4 1,0  Buchenvia sp. 0,9 Leucocalantha sp. 1,5 

 Tapirira sp. 2,4 Maquira sp. 1,4  Protium sp.3 0,9 Vismia sp.2 2,1 

 Guatteria sp. 4,7 Pourouma sp 1,5  Couma sp. 1,0 Inga sp.2 4,0 

 Maquira sp. 12 Vismia sp.1 2,0  Cordia sp. 1,4 Doliocarpus sp. 6,7 

   Miconia sp.3 2,1  Vismia sp.2 1,7 Bellucia sp. 20 

   Senna sp.2 0,6  Bellucia sp. 10   

   Miconia sp.1 1,2      

   Davilla sp. 1,4 22     

   Bambusa sp.1 1,5  Abarema sp. 0,0 Diplotropia sp.1 0,0 

   Ocotea sp. 1,5  Sloanea sp.1 0,0 Sloanea sp.1 0,0 

   Tapirira sp. 1,9  Vismia sp.1 1,0 Miconia sp.4 0,7 

   Bambusa sp.2 1,3  Miconia sp.4 1,2 Vismia sp.1 1,1 

   Couma sp. 2,4  Hibicus sp. 2,3 Hibicus sp. 2,2 

   Doliocarpus sp. 5,5  Vismia sp.2 2,6 Arrabidaea sp. 3,2 

   Protium sp.1 8,5  Diplotropia sp.2 11   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 



Efeitos bióticos e abióticos na regeneração colonizadora sob espécies arbóreas 

plantadas (Inga edulis Mart., Inga sp. e Vismia guianensis (Aubl.) Choisy) para 

recuperação de áreas degradadas na província petrolífera de Urucu-AM 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A recuperação de uma área explorada e degradada é um processo lento, 

principalmente quando esta é abandonada e depende unicamente da sucessão natural 

para sua reestruturação. Áreas de mineração, exploração de petróleo e gás natural 

sofrem distúrbios ambientais intensos quando se leva em consideração o histórico do 

uso do solo para que tais atividades sejam desenvolvidas. Desta forma, o estresse 

sofrido pelo ambiente torna ainda mais difícil a recuperação da riqueza de espécies, da 

produção de biomassa e da fertilidade do solo (Parrotta et al., 1997b; Souza et al., 

2001). 

Em muitos casos, por interesses econômicos e/ou preocupação ambiental, ocorre 

à intervenção humana para que haja uma reorganização mais rápida e efetiva dos 

ecossistemas danificados, restabelecendo a estrutura e composição das populações. 

Uma forma de auxiliar e acelerar o processo de sucessão vegetal em áreas que 

sofreram perturbações é o estabelecimento de plantios. Sob determinadas 

circunstâncias, o plantio pode proporcionar mudanças nas condições microclimáticas do 

sub-bosque, aumentar da complexidade estrutural da vegetação e incrementar as 

camadas de liteira e húmus no solo (Parrotta et al., 1997a; Parrota et al., 1997b; Holl, 

1998). 

Para que um plantio produza os resultados desejados, inúmeros fatores devem 

ser considerados, dentre eles destaca-se a seleção das espécies plantadas. Para isto é 

necessário um conhecimento prévio das características ecológicas e fisiológicas da 

vegetação. Desta forma, é possível entender os mecanismos de distribuição, de 



crescimento e de estabelecimento de cada planta, facilitando e acelerando o processo de 

recuperação de determinada área. 

Atualmente estudos têm relacionado junto aos aspectos bióticos de uma 

comunidade vegetal, como as interações intra e inter-específicas, a influência dos 

fatores abióticos na sua composição e formação (Clark et al., 1999; Parrotta, 1999; 

Cunha et al., 2003; Alvarez-Aquino et al., 2004, De Deyn et al., 2004; Emmett et al., 

2004; Campo & Vázquez-Yanes, 2004). Espécies associadas em uma comunidade 

podem ter curvas de abundância similares em relação aos fatores ambientais, como luz, 

temperatura e propriedades edáficas. A escala de tolerância de cada espécie difere 

conforme a disponibilidade dos fatores ambientais, contudo a carência de um recurso 

pode ser compensada pela presença ou excesso de outro recurso (Bazzaz, 1996). 

É de suma importância esta análise conjunta com as variáveis ambientais, visto 

que no processo de sucessão vegetal os grupos ecológicos estão diretamente 

relacionados com a irradiância, topografia e características físico-químicas do solo de 

determinado sítio. 

Já é comprovada a relação da distribuição das espécies em uma clareira com a 

heterogeneidade de zonas em seu interior. Como clareiras naturais são formadas pela 

queda de uma ou mais árvores as diferentes partes destas (copa, tronco, raiz) 

influenciam na entrada de nutrientes de forma diferenciada. Desta forma, algumas 

plântulas se desenvolvem com sucesso em apenas determinada zona da clareira. 

(Denslow, 1980; Brandani et al., 1988, Tilman, 1986b). Porém, pouco se conhece sobre 

a distribuição e abundância de espécies colonizadoras em grandes clareiras artificiais. 

Nas clareiras abertas artificialmente na Província Petrolífera de Urucu há uma 

alta incidência de radiação, bem como a inversão e/ou eliminação dos horizontes do 

solo e sua compactação. O processo de colonização e estabelecimento das espécies 



pioneiras provavelmente está sendo afetado por tais condições ambientais, em particular 

pelas propriedades edáficas, como disponibilidade de nutrientes, capacidade de retenção 

hídrica e porcentagem de matéria orgânica. 

O objetivo deste estudo foi analisar a regeneração natural sob espécies plantadas, 

Vismia guianensis, Inga edulis e Inga sp. Avaliou-se, por meio da análise de 

correspondência canônica destendenciosa (DCCA), a existência de correlação entre as 

propriedades físico-químicas do solo e a quantidade de radiação recebida pelas espécies 

colonizadoras com a abundância destas. Provavelmente, além de existir uma tendência 

de agrupamento de espécies colonizadoras simpátricas conforme a variação na oferta de 

recursos primários, deve haver uma influência das espécies plantadas (Vismia 

guianensis e Inga sp.) na estrutura e na composição do solo, bem como na quantidade 

de sombreamento oferecida - single tree effect (Schroth & Sinclair, 2003). 

Almeja-se esclarecer as relações da vegetação com as condições edafo-

climáticas na regeneração natural em clareiras artificiais, e assim, auxiliar o processo de 

recuperação de áreas degradadas. Este estudo faz parte de uma rede temática (Rede CT-

Petro Amazônia) que tem como um dos objetivos obter e divulgar novos conhecimentos 

a fim de avaliar, minimizar ou eliminar os efeitos ambientais negativos oriundos da 

atividade petrolífera na Amazônia. Desta forma, os resultados do presente estudo serão 

de grande importância para que junto com os demais trabalhos que estão sendo 

realizados, seja possível direcionar de uma forma correta e benéfica a recuperação das 

clareiras degradadas na província petrolífera de Urucu-AM. 

 

 

 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

 O estudo foi desenvolvido na Província Petrolífera de Urucu (BOGPM – Base 

Operacional Geólogo Pedro de Moura, PETROBRAS-BR) situada no município de 

Coari, AM (600 km de Manaus, Amazonas, Brasil). As características edafo-climáticas 

da área, o histórico de uso da terra, bem como, a seleção das espécies e jazidas seguem 

como descrito no capítulo 1. 

2.2 Coleta de dados  

 Cada plântula presente na área de um metro ao redor das espécies centrais foi 

identificada no campo, com o auxílio de guias de identificação de plantas para região e 

guia de herbáceas (Lorenzi, 2000a; 2000b). Procedeu-se também a coleta de material 

(folhas e flores), quando possível, para identificação no herbário do INPA. 

 Todas as plântulas encontradas foram identificadas com uma etiqueta dura de 

plástico e numeradas para facilitar o acompanhamento das mesmas no campo. 

Estudou-se o ambiente de radiação sobre as espécies colonizadoras por meio do 

equipamento fotográfico de análise de dossel composto por: 1 câmara fotográfica digital 

NIKON Coolpix 4500 + lente olho de peixe + Self Leveling Mount, type SLM2 da 

DELTA-T Cambridge. As fotos digitais hemisféricas foram analisadas pelo programa 

HEMIVIEW 2.1., sendo obtidas no final da tarde, em baixo de cada árvore das espécies 

centrais, com uma distância de 90 cm do chão (Vieira 1996, Rich 1989). Os parâmetros 

analisados pelas fotos foram: LAI (índice de área foliar), DSF, ISF (fator de sítio direto 

e indireto), estimado pelo período de 10 meses (conforme a duração do trabalho). 

 As amostras de solo para as análises químicas e físicas foram coletadas em 

agosto de 2003, em três pontos (amostragem composta) ao redor de cada espécie 



central, distante 60-70 cm destas, nas profundidades de 0-5 cm e 5-10 cm para 

densidade, e 0-10 cm para as demais análises.  

 As análises químicas compreenderam: macronutrientes (P, K, Ca, Mg), 

micronutrientes (Fe, Mn, Zn), pH em água, e a relação C/N. As análises físicas 

consistiram em densidade aparente e granulometria. Todos os métodos utilizados para a 

análise do solo seguiram Silva (1999). 

2.3 Análise dos dados 

DCCA (Detrended Canonical Correspondence Analysis) 

A técnica de ordenação canônica é uma combinação de ordenação e regressão 

múltipla, que visa detectar a relação entre os padrões de variação das espécies e os 

fatores ambientais observados, produzindo uma ordenação simultânea das amostras, 

espécies e as variáveis ambientais. O resultado final é um diagrama de ordenação, onde 

os eixos formados possuem autovalores (eigenvalue), indicando o peso relativo de cada 

eixo na explicação da variância total dos dados. As coordenadas (scores) da distribuição 

das amostras e espécies são representadas por pontos e as variáveis ambientais por setas, 

sendo o comprimento da seta proporcional à sua correlação com os eixos (Ter Braak, 

1987, 1994; Vieira, 1996; Clark et al., 1999; Cunha et al., 2003). 

Procedeu-se a análise da regeneração natural sob os indivíduos de Vismia 

guianensis, Inga edulis e Inga sp. na cronossequência das clareiras, com o intuito de 

avaliar a evolução do processo de recuperação das mesmas. Duas matrizes foram 

construídas, uma com os dados das espécies e outra com as variáveis ambientais A 

primeira matriz consistiu na abundância relativa das espécies colonizadoras por 

amostra, totalizando 39 espécies (com a exclusão das espécies de cipó e das não 

identificadas). A segunda matriz consistiu nas propriedades físico-químicas do solo 



(granulometria, densidade aparente, relação C/N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, pH em 

água) e nos dados de irradiância (DFS, ISF, LAI) por amostra. As duas matrizes foram 

construídas com os dados das nove clareiras estudadas, portanto, 40 amostras para a 

regeneração sob Inga edulis e Inga sp. e 45 amostras para a regeneração ao redor da 

Vismia guianensis.  

Na segunda matriz constava inicialmente um total de 18 variáveis ambientais. 

Baseando-se em uma CCA (análise de correspondência cacônica) preliminar foram 

eliminadas as variáveis que produziram baixas correlações com os eixos de ordenação e 

colinearidade entre si. Após inúmeras combinações entre as variáveis foram 

selecionadas interações entre as variáveis com a finalidade de explicar melhor a 

variância dos dados. Portanto, na matriz final constaram 21 variáveis ambientais. Todos 

os dados da abundância relativa das espécies foram logaritmizados pelo próprio 

programa CANOCO 4.5 para o caso de alguma variável não possuir uma distribuição 

normal. 

Normalmente uma CCA com muitas variáveis ambientais, como neste estudo, 

tende a mostrar um efeito de arco no diagrama de ordenação. A DCCA (Detrended 

Canonical Correspondence Analysis) remove as dependências não lineares dos eixos de 

ordenação eliminando este efeito de arco. Sendo assim, a análise dos dados realizou-se 

pela DCCA. 

Para facilitar a visualização dos resultados os gráficos de ordenação foram 

divididos em dois diagramas, um de amostras por ambiente e o outro de espécies por 

ambiente. 

Uma grande vantagem da CCA (e DCCA) é a aplicação do teste de Monte-

Carlo, o qual estabelece a significância  ou não da correlação entre as duas matrizes, por 

meio de inúmeras permutações (499) com as variáveis ambientais. Desta forma é 



possível identificar a probabilidade de acerto da relação encontrada entre as matrizes 

originais (Kent & Coker, 1992; Vieira, 1996; Cunha et al., 2003). Na análise da CCA (e 

DCCA) e do teste de Monte-Carlo foi usado o programa CANOCO 4.5. 

Para as correlações descritas acima em que o teste de Monte-Carlo não foi 

significativo realizou-se uma análise de variância (ANOVA) dos fatores ambientais com 

posterior teste de Tukey, com o intuito de verificar a variação destes ao longo da idade 

das clareiras. Em todos os dados dos fatores abióticos procedeu-se ao teste de 

normalidade (Levene`s test) e de homogeneidade (Shapiro-Wilk test) a 5% de 

probabilidade. Quando estes dois últimos testes não foram significativos, procedeu-se a 

logaritmização dos dados. Quando estes permaneciam sem uma distribuição normal 

e/ou homogêneos recorreu-se à estatística não paramétrica, com o teste de Kruskal-

Wallis. Utilizou-se o programa estatístico PROPHET 5.0. 



3. RESULTADOS 

 

No estudo da regeneração natural nas nove clareiras foi registrado um total de 33 

famílias, 52 gêneros, 74 espécies, sendo incluídas apenas as espécies que sobreviveram 

até o final do estudo (Anexo 1). As famílias mais representativas em relação ao número 

de gêneros foram: Leg. Mimosoideae (11 gêneros), Melastomatacea e Myrtaceae (cinco 

gêneros), Leg. Caesalpinioideae e Apocynaceae (quatro gêneros). As demais famílias 

foram representadas por três ou menos gêneros. Não foi possível a identificação das 

plântulas no nível de espécies, pois neste estágio de crescimento as plantas apresentam 

uma grande plasticidade fenotípica e ainda não desenvolveram suas estruturas 

reprodutivas. 

 Nas tabelas 1, 2 e 3 são apresentadas a riqueza florística, taxa de recrutamento, 

densidade e freqüências relativas das plântulas ao redor dos indivíduos de Inga edulis, 

Inga sp. e Vismia guianensis. A regeneração natural nas clareiras mais antigas 

apresentou uma maior riqueza florística e poucas espécies com alta densidade. As 

plântulas ao redor das árvores de Inga edulis, Inga sp. possuíram um número maior de 

espécies e de indivíduos. Uma discussão mais detalhada sobre a fitossociologia da 

regenação natural nestas clareiras encontra-se no capítulo 1. 

 

Tabela 1. Riqueza florística e taxa de recrutamento das plântulas ao redor dos 

indivíduos de Inga edulis e Inga sp. e Vismia guianensis na cronosequência de clareiras-

jazidas na província petrolífera de Urucu-AM. 
Idade das clareiras Riqueza Florística (n

o
 de gêneros) Taxa de recrutamento 

 

Inga edulis/Inga sp. 

Estação de menor 

pluviosidade 

Estação de maior 

pluviosidade 

 

3 anos 6 13 144 

4 anos 8 19 29 

10 anos 17 33 6 

Vismia guianensis    

3 anos 4 12 195 

4 anos 8 16 21 

10 anos 18 33 10 

 

 

 



 

Tabela 2. Espécies de plântulas ao redor dos indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e de 

Vismia guianensis que apresentaram maior freqüência relativa na cronossequência das 

clareiras (no início e final do experimento) na província petrolífera de Urucu-AM. 
 Freqüência relativa (%) 

Inga edulis e Inga sp.  

Freqüência relative (%) 

Vismia guianensis 

Setembro-2003 Agosto-2004 Setembro-2003 Agosto-2004 

Clareiras 

3 anos Stizolobium sp. 90 Urena sp. 80 Urena sp. 100 Vismia sp.1 80 

 Urena sp. 80 Vismia sp.1 60 Stizolobium sp. 100 Urena sp. 60 

 Senna sp.1 60 Inga sp.1 60 Phyllanthus sp. 80 Senna sp.1 60 

 Inga sp.1 60 Senna sp.1 60 Vismia sp.1 80   

Clareiras 

4 anos Cecropia sp.2 80 Cecropia sp. 80 Cecropia sp.2 100 Cecropia sp.2 100 

 Senna sp.1 80   Vismia sp.2 80 Vismia sp.1 90 

 Stizolobium sp. 80       

Clareiras 

10 anos Inga sp.1 90 Pourouma sp. 80 Inga sp.1 90 Inga sp.1 90 

 cipó (NI) 80 Inga sp.1 80 Maquira sp. 80 Doliocarpus sp. 80 

 Guateria sp. 60 Cipó (NI) 80 Doliocarpus sp. 80 Pourouma sp. 80 

 Maquira sp. 60 Lophantera sp. 60 Vismia sp.1 80   

   Vismia sp.1 60 Senna sp.2 80   

     Pouroma sp. 80   

 

 

 

 

Tabela 3. Espécies de plântulas ao redor dos indivíduos de Inga edulis, Inga sp. e de 

Vismia guianensis que apresentaram maior densidade relativa na cronossequência das 

clareiras (no início e final do experimento) na província petrolífera de Urucu-AM. 
 

Clareiras 
Densidade relativa (%) 

Inga edulis e Inga sp. 
Densidade relativa (%) 

Vismia guianensis 

 Setembro-2003 Agosto-2004 Setembro-2003 Agosto-2004 

3 anos Senna sp.1 29 Inga sp.1 52 Phyllanthus sp. 52 Urena sp. 65 
 Stizolobium sp. 26 Urena sp. 41 Vismia sp.1 32 Vismia sp.1 49 
 Urena sp. 25 Senna sp.1 33 Stizolobium sp 27 Senna sp.1 14 
 Phyllanthus sp. 20 Vismia sp.1 19 Urena sp. 22   
 Inga sp.1 17 Passiflora sp1. 14 Senna sp.1 21   

4 anos Cecropia sp.2 60 Inga sp.1 69 Vismia sp.1 47 Vismia sp.1 42 
 Stizolobium sp 57 Cecropia sp.2 60 Cecropia sp.2 41 Cecropia sp.2 42 
 Abarema sp. 19 Vismia sp.1 20 Phyllanthus sp. 38 Inga sp.1 20 
 Inga sp.1 14 Manilkara sp. 12 Vismia sp.2 35   
 Lophantera sp. 13 Lophantera sp. 12 Inga sp.1 24   
   Bellucia sp. 12 Senna sp.1 20   
   Ambelania sp. 12     

10 anos Inga sp.1 40 Inga sp.1 43 Vismia sp.1 76 Vismia sp.1 47 
 Cordia sp. 18 Cordia sp. 36 Inga sp.1 51 Inga sp.1 45 

 

 

 



Nas tabelas 4 e 5 são apresentados os resultados das análises de solo e de 

irradiância realizadas para as 85 amostras do estudo. O solo apresentou uma baixa 

concentração de nutrientes (com exceção do K), elevada acidez (pH em água menor que 

5,0), independente da idade das clareiras e consequentemente do estado de recuperação 

das mesmas. Estas condições edáficas, juntamente com os valores elevados de silte são 

características inerentes dos argissolos distróficos da Amazônia, como é o caso da 

classe de solos da região de Urucu. É importante ressaltar que a alta compacidade deste 

solo não é só em função da ação de máquinas nas clareiras. Suas camadas mais 

profundas (horizontes B e C) são originalmente mais compactadas e com maior 

densidade. As quais ficaram expostas e supercificais nas clareiras por estas terem 

também a função de áreas de empréstimo (Malavolta, 1987; Rodrigues, 1996, Teixeira 

et al., 2004). 

A análise dos nutrientes mostra uma variação dos mesmos em relação às 

amostras. Esta variação é observada pelos altos valores do desvio padrão da média de 

alguns nutrientes. A variação dentro de uma mesma área é comum, contudo a 

discrepância entre algumas amostras pode ser em função da inversão e/ou eliminação 

dos horizontes do solo, bem como do depósito de material nas áreas em questão. Falcão 

et al. (2004) estudando a dinâmica dos nutrientes no perfil do solo em clareiras na 

BOGPM, também verificaram grandes variações dos nutrientes tanto entre os perfis 

amostrados quanto dentro deles.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4. Características físico-químicas do solo e irradiância (DSF, ISF, LAI) das 

unidades amostrais com as espécies centrais Inga edulis e Inga sp. nas clareiras da 

província petrolífera de Urucu-AM. 

Amostras Clareiras 3 anos Clareiras 4 anos Clareiras 10 anos 

pH água 4,64 ± 0,2 a 4,89 ± 0,5 a 4,82 ± 1,0 a 

Ca (cmolc.kg
-1

) 0,44 ± 0,7 a 0,25 ± 0,3 a 0,44 ± 0,8 a 

K (cmolc.kg
-1

)   0,17 ± 0,21 a   0,27 ± 0,37 a        0,16 ± 0,23 a 

Mg (cmolc.kg
-1

)  0,20 ± 0,2 a 0,07 ± 0,1 a 0,05 ± 0,0 a 

Fe (mg.kg
-1

)  74,60 ± 84,3 a        57,84 ± 20,5 a    173,94 ± 95,5 b 

Zn (mg.kg
-1

)  0,34 ± 0,3 a 0,42 ± 0,4 a 0,42 ± 0,3 a 

Mn (mg.kg
-1

)  0,69 ± 0,3 a 0,55 ± 0,3 a 0,87 ± 0,3 a 

P (mg.kg
-1

)   0,50 ±  0,5 a 0,78 ± 1,0 a 0,39 ± 0,6 a 

Argila (%)  35,64 ± 11,8 a          35,0 ± 8,3 a      40,46 ± 9,1 a 

Silte (%)  61,14 ± 10,1 a        62,39 ± 7,6 a      56,73 ± 8,3 a 

Areia (%)  3,22 ± 1,4 a 2,61 ± 1,2 a 2,81 ± 0,9 a 

Den sidade apar. (kg/m3)     1,56 ± 0,15 a        1,40 ± 0,05 b  1,41 ± 0,10 b 

DSF   0,93 ± 0,2 a 0,86 ± 0,0 a 0,82 ± 0,1 a 

ISF   0,84 ± 0,2 a 0,84 ± 0,1 a 0,78 ± 0,1 a 

LAI   0,13 ± 0,1 a 0,14 ± 0,1 a 0,19 ± 0,1 a 

N %   0,03 ± 0,0 a        0,028 ± 0,0 a      0,042 ± 0,0 b 

C %   0,20 ± 0,2 a 0,14 ± 0,1 a 0,47 ± 0,2 b 

C/N   6,28 ± 3,5 a 5,09 ± 2,1 a      10,81 ± 2,9 b 

* São apresentadas às médias, desvio padrão e a variação de cada fator abiótico entre as clareiras das 

três idades (nível de significância de 5%). 
 

 

 

Tabela 5. Características físico-químicas do solo e irradiância (DSF, ISF, LAI) das 

unidades amostrais com a espécie central Vismia guianensis nas clareiras da província 

petrolífera de Urucu-AM. 

Amostras Clareiras 3 anos Clareiras 4 anos Clareiras 10 anos 

pH água 4,66 ± 0,2 4,67 ± 0,2         4,60 ± 0,0 

Ca (cmolc.kg) 0,44 ± 0,7 0,09 ± 0,1         0,27 ± 0,7 

K (cmolc.kg)   0,07 ± 0,03   0,34 ± 0,36   0,16 ± 0,27 

Mg (cmolc.kg) 0,23 ± 0,3 0,04 ± 0,0 0,13 ± 0,2 

Fe (mg/kg) 45,21 ± 26,5         66,23 ± 16,6 163,21 ± 130,6 

Zn (mg/kg) 0,43 ± 0,4 0,51 ± 0,4 0,43 ± 0,4 

Mn (mg/kg) 0,55 ± 0,3 0,69 ± 0,4 0,75 ± 0,3 

P (mg/kg)   0,87 ± 1,26  0,60 ± 0,5 2,19 ± 4,0 

Argila (%) 35,62 ± 11,0         39,69 ± 9,5        39,71 ± 8,0 

Silte (%)      60,82 ± 9,7         58,28 ± 9,1        57,25 ± 7,9 

Areia (%) 3,57 ± 1,9 2,02 ± 0,8 3,03 ± 1,1 

Densidade apar. (kg/m3)      1,47 ± 0,07         1,34 ± 0,05        1,29 ± 0,07 

DSF 0,92 ± 0,1 0,84 ± 0,1 0,84 ± 0,1 

ISF 0,88 ± 0,1 0,81 ± 0,1 0,80 ± 0,1 

LAI 0,17 ± 0,1 0,17 ± 0,1 0,19 ± 0,1 
N %      0,027 ± 0,0         0,031 ± 0,0        0,031 ± 0,0 

C %        0,18 ± 0,1           0,19 ± 0,1          0,19 ± 0,1 

C/N 5,99 ± 3,0 5,87 ± 1,9 5,87 ± 1,9 

*São apresentadas às médias e desvios padrões. 



 

DCCA (Análise de correspondência canônica destendenciosa) 

Regeneração natural ao redor dos indivíduos de Inga edulis e Inga sp. 

 A regeneração natural ao redor das árvores de Inga edulis e Inga sp. não pôde 

ser analisada por meio da DCCA. O teste de Monte Carlo não foi significativo a 5%, 

isto é, foi aceita a hipótese nula, onde a distribuição da abundância das espécies não está 

correlacionada com as variáveis ambientais estudadas.  

Como não houve uma correlação da distribuição das espécies colonizadoras com 

fatores abióticos, estes foram analisados conforme sua variação na cronossequência das 

clareiras. Os fatores pH (p=0,4713), Ca (p=0,8392), K (p=0,4574, Mg (p=0,0834), Zn 

(p=0,7989), Mn (p=0,095), argila (p=0,3101), silte (p=0,2386), areia (p=0,6328), DSF 

(p=0,5121), ISF (p=0,2121) e LAI (p=0,1367) mostraram-se estatisticamente iguais 

(p>0.05) nas clareiras de três, quatro e dez anos. As clareiras de três anos apresentaram 

maior densidade aparente quando comparadas com as clareiras de quatro e dez anos 

(p=0,0003). Já as clareiras mais antigas (dez anos) apresentaram solos com maiores 

teores de ferro (p=0,0001) e de nitrogênio (p=0,0012), maiores porcentagens de carbono 

(p=0,0001), e relação C/N mais alta (p=0,0014). 

 

Regeneração natural ao redor dos indivíduos de Vismia guianensis 

 Os resultados da DCCA para a regeneração natural ao redor dos indivíduos de 

Vismia guianensis são mostrados Tabela 6 e nos diagramas da Figura 1. 

 Os autovalores (eigenvalues) para os dois primeiros eixos foram: 0,738, 0,361, 

explicando 14% e 20,8% da variância total dos dados. Os baixos valores das 

porcentagens de variância acumuladas para os dados das espécies indicam que a 

ordenação deixou uma considerável variância sem explicação. Podendo esta estar 

correlacionada com outros fatores ambientais que não foram analisados neste estudo ou 



mesmo com eventos aleatórios determinísticos na abundância das espécies. Contudo, 

Ter Braak & Smilauer (2002) comentam que em dados vegetacionais valores baixos são 

comumente encontrados e não compromete a significância da relação espécie-ambiente. 

Além disso, as correlações espécie-ambiente foram altas para estes eixos (0.957, 0.931) 

e o teste de Monte Carlo foi significativo a 1% (p=0.002), indicando que a distribuição 

da abundância das espécies é justificada pelas variáveis ambientais testadas. 

O primeiro eixo de ordenação explicou a maior parte da variância dos dados, 

correlacionando-se principalmente com a densidade aparente (0,6942), porcentagem de 

nitrogênio (0,5767), porcentagem de areia (0,5398) (Tabela 5). As variáveis ambientais 

com maior correlação com o segundo eixo foram: porcentagem de silte (0,4986), 

porcentagem de argila (-0,4595) e pH em água (0,4648) (Tabela 5). 

 

Tabela 6. Coeficientes de correlação entre as variáveis ambientais e os dois primeiros 

eixos de ordenação da análise correspondência canônica destendenciada (DCCA) para a 

regeneração sob Vismia guianensis nas clareiras da província petrolífera de Urucu-AM. 
Variável ambiental DCCA (Eixo 1) DCCA (Eixo 2) 

pH em água 0,2724 0.4648 

Ca (cmolc.kg) 0,2311 0,0617 
Mg (cmolc.kg) 0,2896 0,0620 

Fe (mg/kg) -0,4482 0,0789 

Zn (mg/kg) -0,1710 0,2669 

Mn (mg/kg) -0,3917 0,3772 

Argila (%) -0,4014 -0,4595 

Silte (%) 0,3520 0,4986 

Areia (%) 0,5398 -0,0418 

Densidade aparente (g/cm3) 0,6942 0,1355 

DSF 0,2118 -0,1382 
ISF 0,2844 -0,1646 

LAI -0,3157 0,1393 

N (%) -0,5767 0,2056 

C (%) -0,2490 -0,0715 

C/N -0,2383 -0,1396 

pH*Ca 0,2312 0,0658 

pH*Mg 0,2899 0,0690 

pH*Fé -0,4452 0,0907 

pH*Zn -0,1630 0,2894 

pH*Mn -0,3789 0,4085 

 



A posição das amostras no diagrama de ordenação (Figura 1a) mostrou um 

nítido gradiente destas em relação às vaiáveis ambientais. Neste sentido, as amostras do 

terço inferior esquerdo do diagrama associaram-se ao teor de argila, relação C/N e 

porcentagem de carbono. As amostras do terço superior esquerdo associaram-se a 

porcentagem de nitrogênio, LAI e às interações pH*Fe, pH*Zn, e pH*Mn. As amostras 

do terço inferior direito possuem solos mais arenosos e estão associadas com DSF e 

ISF. Já as amostras do terço superior direito associaram-se a densidade aparente, teor de 

silte e às interações pH*Ca e pH*Mg. 

As clareiras mais antigas (amostras 16-45) apresentaram em geral, uma menor 

densidade aparente, solos mais argilosos, mais ácidos (pH menor) maiores porcentagens 

de carbono e nitrogênio, um maior índice de área foliar (LAI) e maiores quantidades de 

Mn, Zn (quatro anos) e Fe. Nas clareiras mais jovens (amostras 1-15) o solo possui uma 

densidade aparente alta, são menos argilosos (mais siltosos) possuem um alto teor de Ca 

e Mg e os fatores de sítio direto e indireto são maiores. É importante ressaltar que 

apesar do agrupamento das amostras junto aos fatores abióticos, as variáveis LAI, DSF, 

ISF, C%, C/N e as interações pH*Ca e pH*Mg apresentaram uma baixa importância na 

explicação dos dados. A qual pode ser observada pelo menor tamanho das setas destas 

variáveis no diagrama de ordenação. 

Quatro grandes grupos de espécies associadas principalmente com as 

propriedades físicas do solo foram reconhecidos (Figura 1b). As variáveis ambientais e 

seus respectivos agrupamentos são: 1) porcentagem de argila – Vismia sp.1, Protium 

sp.3, Ambelania sp., Couma sp., e Tapirira sp.; 2) porcentagem de nitrogênio – 

Lophantera sp., Protium sp.2, Buchenvia sp, Sloanea sp.2, Hymenolobium sp., Miconia sp.1, 

Etaballia sp.; 3) interação pH*Mn – Parkia sp.2, Syzigium sp., Abarema sp., Banbusa sp.2, 



“campainha”; 4) interação pH*Fe – Inga sp.1, Strychnos sp., Inga sp.2, Parkia sp1., Inga 

sp.5, Laetia sp., Cecropia sp.1e Cordia sp.  

Outras associações observadas foram: porcentagem de silte – Cecropia sp.2; 

LAI – Senna sp.2; porcentagem de areia – Senna sp.1; ISF – Miconia sp.4 e Diplotropia 

sp.1. As espécies foram citadas em ordem crescente da correlação com a variável. Isto é, 

as espécies plotadas mais próximas da seta do fator ambiental e mais acima desta (em 

direção ao final da seta) possuem uma maior relação com a variável em questão. 

As espécies que não tiveram sua abundância relacionada com nenhum fator 

ambiental estudado (outliers) foram: “touceirinha”, Inga sp.4, Pourouma sp., Bellucia sp., 

Urena sp., Sloanea sp.1 e Hibicus sp.  



 
 

Figura 1a. Diagrama de ordenação da distribuição das amostras com as variáveis 

ambientais das unidades amostrais de Vismia guianensis, produzido pela DCCA. As 

coordenadas (scores) da distribuição das amostras e espécies são representadas por 

pontos e as variáveis ambientais por setas, sendo o comprimento da seta proporcional à 

sua correlação com os eixos. 
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Figura 1b. Diagrama de ordenação da distribuição das espécies com as variáveis ambientais para as 

unidades amostrais de Vismia guianensis, produzido pela DCCA. As coordenadas (scores) da distribuição 

das amostras e espécies são representadas por pontos e as variáveis ambientais por setas, sendo o 

comprimento da seta proporcional à sua correlação com os eixos. 
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4. DISCUSSÃO 

Regeneração natural ao redor dos indivíduos de Inga edulis e Inga sp. 

A ausência de correlação entre os fatores ambientais analisados e a abundância 

das plântulas pode ter ocorrido por diversos motivos. Primeiro, pela dificuldade de se 

estabelecer uma relação entre causa e efeito das variações edáficas. Como as plantas 

alteram o substrato nos quais crescem, torna-se complexo avaliar se estas preferem 

determinado tipo de solo ou se os criam. Segundo, pelas variações temporais e espaciais 

relacionadas à disponibilidade dos recursos no decorrer do ano (Philip, 1998). 

Estas considerações não se justificam, visto que inúmeros estudos têm alcançado 

resultados satisfatórios na elucidação das relações planta-ambiente (Hooper & Vitousek, 

1998; Herbert et al., 1999; Souza et al., 2001; Santos et al., 2000; Herbert et al., 2004). 

Apesar dos fatores ambientais terem sido avaliados apenas para a época de maior 

pluviosidade, não considerando a variação temporal, foram encontradas relações para a 

abundância das plântulas crescendo sob as árvores de Vismia guianensis. 

Uma terceira explicação poderia estar corroborando a teoria de coexistência de 

Hubbell (Unified Neutral Theory), a qual prediz que a abundância das espécies na 

comunidade é um processo inteiramente ao acaso. Entretanto para a validade deste 

modelo é necessário admitir duas premissas básicas: as espécies são competidores 

equivalentes e as diferenças de nicho são irrelevantes (Silvertown, 2004).  

Portanto, assume-se neste estudo que a principal justificativa para a distribuição 

e abundância das plântulas sob os indivíduos de Inga edulis e Inga sp. está intimamente 

ligada com o processo de dispersão. Destacando-se novamente que nas clareiras em 

questão foram eliminados o banco de sementes e de plântulas presentes no solo. 



 É amplamente conhecido e aceito que a herbivoria afeta tanto de forma positiva 

quanto negativa o estabelecimento das espécies pioneiras durante a sucessão vegetal. E 

a proximidade das árvores frutíferas contribui fortemente para a composição florística 

de determinado local (Brandani et al., 1988; Grau et al., 1997; Oene et al., 1999; Soons 

& Heil, 2002; Monaco et al., 2003). Devemos levar em consideração que não foram 

constatados ataques de herbívoros aos indivíduos Inga edulis e Inga sp., porém seus 

frutos altamente palatáveis atraem a presença de muitos animais (Joly, 1998). Durante 

as coletas foi observada a presença de alguns deles (cotias, veados, queixadas, pássaros, 

etc.) visitando as áreas de estudo. Estes são responsáveis pela dispersão de sementes 

oriundas da floresta primária circundante às clareiras. Sendo a dispersão do fruto do 

ingá do tipo zoocórica é inevitável a visita de mamíferos e aves nas unidades amostrais. 

O que pode justificar o maior número de espécies e da densidade das plântulas ao redor 

da regeneração natural das árvores de Inga edulis e Inga sp.  

Na dinâmica da regeneração, o aumento dos teores de matéria orgânica (C% - 

Tabela 4) observado nas clareiras de 10 anos reflete a intensidade da produção primária 

da vegetação e do acúmulo de serrapilheira. A relação C/N destas clareiras (Tabela 4) 

mostrou valores coincidentes com os encontrados na floresta primária (<10), apontados 

como extremamente altos para áreas degradadas. Contudo, uma relação C/N<10 é 

considerada baixa, o que favorece a mineralização e disponibilidade dos nutrientes para 

as plantas. Assim, esperava-se encontrar um aumento do teor dos nutrientes nas 

unidades amostrais de dez anos, porém estes não apresentaram um padrão de gradiente 

conforme a cronossequência das clareiras (com exceção do Fe e do N). Diferindo dos 

resultados encontrados por Moreira & Costa (2004) para recuperação das áreas de 

Urucu, nos quais houve o aumento gradual dos teores de P e K disponíveis e diminuíção 

do pH em água. Este resultado pode estar relacionado com a elevada densidade (Tabela 



4) e baixa porosidade dos solos das áreas degradadas de Urucu, dificultando a retenção 

hídrica e de nutrientes e aumentando a lixiviação destes (Kiehl. 1979; Uhl & Jordan; 

1984, Malavolta, 1987; Teixeira et al., 2004).  

A homogeinidade dos nutrientes ao longo dos 10 anos não implica a menor 

recuperação da área, visto que durante a fase de reorganização o sistema (clareiras três e 

quatro anos) está mais vulnerável a pequenas mudanças. Estas podem estar relacionadas 

com o solo desprotegido das clareiras jovens e a declividade de algumas delas, 

aumentando a lixiviação de nutrientes; da elevada irradiância promovendo um déficit 

hídrico na época de menor pluviosidade, entre outros. Ainda, deve-se considerar a 

existência da grande variabilidade espacial e temporal dos recursos do solo, 

principalmente dos cátions trocáveis (Holling, 1986; Philip, 1998; Gunderson, 2000; 

Coelho et al., 2003; Moreira & Costa, 2004).  

Observou-se que o substrato está sendo gradativamente estruturado ao longo dos 

anos. Embora a eliminação dos horizontes do solo esteja proporcionando uma densidade 

aparente alta, está ocorrendo à diminuição desta nas clareiras de quatro e dez anos 

(Tabela 4). O que, provavelmente, se deve em função do acúmulo de matéria orgânica, 

bem como, pela atividade das raízes modificando a estrutura edáfica. (Kiehl, 1979; 

Tapia et al.; 2004). 

Da mesma forma, o maior teor de nitrogênio na rizosfera das árvores de Inga sp. 

e nas clareiras mais antigas (Tabela 4) indica a fixação deste elemento (sendo espécies 

de leguminosas) e uma lenta decomposição da matéria orgânica. Considerando que a 

velocidade de ciclagem do N no solo está correlacionada diretamente com a adição e 

inversamente com a decomposição da matéria orgânica (Kiehl, 1979). Como o 

nitrogênio é um dos fatores limitantes mais importantes nos estágios sucessionais 

iniciais em área degradadas (Marrs et al., 1980), a alta disponibilidade deste pode 



favorecer a coexistência das espécies colonizadoras. Diminuindo desta forma a 

competição por tal recurso, o que justifica a ausência de correlação do N com a 

abundância das plântulas, bem como a maior diversidade destas (Uhl & Jordan; 1984; 

Tilman, 1986a; Tilman, 1987; Vieira 1996; Satti et al., 2003; Ejrnaes et al., 2003; 

Campo & Vázquez-Yanes, 2004). 

Um outro elemento limitante para o desenvolvimento das plantas é o fósforo, 

principalmente nos estágios mais avançados da regeneração natural. Este apresentou 

níveis baixos em todas as clareiras. Entretanto, o menor suprimento de fósforo não é 

considerado um fator limitante para as espécies vegetais da região amazônica, visto que 

estas estão adaptadas a pequenas demandas deste nutriente (Luizão & Luizão, 1991; 

Vitousek & Farrington, 1997; Philip, 1998; McGroddy et al., 2004).  

 Em relação à riqueza florística, observou-se a substituição das espécies, com o 

aumento destas, conforme a idade das clareiras (Tabelas 1 e 2). Esta condição é uma das 

premissas do processo de sucessão vegetal no qual espécies pioneiras de vida-curta vão 

sendo gradativamente substituídas pelas pioneiras de vida longa até a chegada das 

espécies clímax. A mudança da composição florística indica que o substrato, apesar de 

alterado e de sua baixa fertilidade, está favorável para o crescimento das plântulas. As 

novas condições geradas dentro das clareiras (diminuição da temperatura, aumento da 

umidade, acúmulo de matéria orgânica) estarão beneficiando o estabelecimento vegetal 

(Horn, 1974; Odum, 1988; Uhl & Jordan, 1984, Whitmore, 1991; Vieira, 1995; Bazzaz, 

1996; Coelho et al., 2003). 

Na época de menor pluviosidade, verificou-se um nítido decréscimo da riqueza 

florística, podendo estar associado à maior irradiância, ocasionando o dessecamento do 

solo e das plântulas (Tabela 1). Enquanto alguns estudos (e.g. Brokaw & Busing, 2000), 

apontam como poucas as evidências de que a importância da luz na composição arbórea 



de clareiras seja maior que o acaso. Outros (Whitmore, 1991; Alvarez-Aquino et al., 

2004) indicam que elevados índices de irradiância em áreas abertas, como as clareiras, 

além de contribuírem com a mortalidade por dessecamento, também aumentam a 

evapotranspiração dificultando a retenção de água. Ferreira et al. (2002) constataram 

que a formação de clareiras pela extração madeireira na floresta amazônica provocou 

um maior aquecimento das camadas superiores do solo, além de um maior fluxo de 

calor nas camadas superficiais deste. 

Nas áreas do estudo, a alta densidade do solo e conseqüentemente baixa 

porosidade, pode ter aumentado o déficit hídrico, sendo este último um dos principais 

motivos da morte de plântulas em clareiras nas florestas tropicais (Turner, 2001). 

Teixeira et al. (2004) em um estudo sobre a qualidade dos solos na recuperação de 

clareiras na mesma região, afirmam que além de compactos, estes apresentam baixa 

porosidade de aeração e de infiltração de água. Apontando que o sucesso de regeneração 

destas clareiras está também relacionado com práticas de manejo que desenvolvam os 

poros do solo e, por conseguinte, aumente a disponibilidade de água para as plantas. 

Tanto o déficit hídrico na estação de menor pluviosidade e a elevada lixiviação (pela 

alta compacidade dos solos) tornam-se então os fatores mais agravantes para a 

recuperação das clareiras em Urucu. Além da perda dos nutrientes, há uma 

incongruência dos que estão presentes no solo com a disponibilidade de água.  

Em função das informações primárias sobre uniformidade pluviométrica na 

região de Urucu (GASPTR, 2001) o LAI não foi medido nas distintas estações 

encontradas (mais e menos chuvosa). Entretanto diversos estudos (Luizão & Luizão, 

1991; Leitão-Filho et al., 1993, Domingos et al. 1997; DePaula & Lemos Filho, 2001) 

confirmam o decréscimo do LAI na estação mais seca do ano, acarretando o aumento de 



serrapilheira e consequentemente uma menor proteção contra a irradiância 

(sombreamento).  

Em relação aos LAI, DSF e ISF analisados não era esperada esta igualdade dos 

valores ao longo da idade das clareiras. Pelas observações de campo as clareiras de 

quatro e dez anos possuem nitidamente um dossel mais fechado que as de três anos.  De 

Paula & Lemos Filho (2001) comentam sobre a eficiência das fotografias hemisféricas 

para estimar o LAI em florestas, por não haver a diferenciação de folhas e ramos na 

análise. As fotos estimariam adequadamente valores de LAI até igual a quatro e 

subestimariam valores superiores a 5. Neste estudo os LAI encontrados foram menores 

que 1, correspondendo à faixa de valores confiáveis. Entretanto pode-se levantar a 

questão que para clareiras extremamente grandes como as da base de Urucu as fotos 

hemisféricas não são adequadas para obter valores satisfatórios do LAI, DSF e ISF. 

 

Regeneração natural ao redor dos indivíduos de Vismia guianensis 

Os fatores ambientais ao redor das árvores da Vismia guianensis apresentaram 

padrões semelhantes com os encontrados ao redor das árvores de Inga edulis e Inga sp. 

Contudo, nas clareiras de 10 anos a rizosfera das árvores de Vismia guianensis possuiu 

uma relação C/N menor que a encontrada nas clareiras mais novas. O que indica que há 

um acúmulo inferior de matéria orgânica sob os indivíduos de Vismia guianensis. Em 

relação às concentrações de carbono e nitrogênio, apesar destas terem aumentado na 

rizosfera das duas espécies centrais nas clareiras mais antigas, as porcentagens destes 

elementos foram consideravelmente maiores ao redor dos indivíduos de Inga edulis e 

Inga sp. 

Este resultado e o de Moreira (2004), com as condições edáficas das áreas 

degradadas na mesma região, confirmam uma das hipóteses do estudo, sobre a 



influência das espécies plantadas (Vismia guianensis, Inga edulis, Inga sp.) na estrutura 

e na composição do solo. Moreira (2004) observou a diminuição do pH com a idade do 

reflorestamento das clareiras, bem como um aumento do teor de MOS (matéria orgânica 

do solo). Ou seja, apesar das características edáficas gerais de uma área, a rizosfera das 

espécies arbóreas é diferenciada o que contribui para a diversidade de plântulas ao 

longo da sucessão vegetal (Olson et al., 1981). 

Deve-se ressaltar que durante a recuperação inicial das clareiras a riqueza de 

espécies é governada por diversos fatores (e.g. condições do substrato, dispersão e 

tempo de chegada das sementes, banco de sementes e plântulas). Já nas fases mais 

avançadas da regeneração (como nas clareiras de 10 anos) a habilidade de competição e 

a tolerância às condições ambientais são os fatores que largamente ditam o 

recobrimento vegetal (Guariguata & Ostertag, 2001; Hubbell et al., 1999). 

Assim, nas grandes clareiras (>200m) as diferentes condições abióticas no 

micro-ambiente gerado por cada árvore interferem de forma positiva ou negativa na 

reestruturação da área perturbada. Neste estudo pôde-se verificar que os frutos 

comestíveis do ingá e os maiores teores de N e MOS em sua rizosfera contribuíram para 

o aumento da biodiversidade de plântulas sob estas árvores quando comparadas com a 

regeneração sob os indivíduos de Vismia guianensis. 

Com base nos resultados da abundância das plântulas ao longo dos eixos 

ambientais é possível apontar algumas características destas comunidades sob os 

indivíduos de Vismia guianensis. A segregação das espécies no diagrama de ordenação, 

bem como a formação dos quatro grandes grupos indica as diferenças de nicho das 

plântulas.  

Embora todas elas estejam compartilhando os mesmos recursos (nutrientes, 

água, luz) as necessidades de um recurso para cada espécie se dá de forma diferenciada. 



Esta observação se ajusta a teoria de Tilman (1986b, 1986c), na qual a coexistência das 

espécies de uma comunidade vegetal só é possível quando os níveis requisitados de 

recursos entre as espécies são diferentes. As hipóteses do nicho regenerativo (Grubb, 

1977) e do distúrbio intermediário (Connell, 1978) também estão de acordo com esta 

afirmação, levando em conta apenas as fases iniciais do processo de regeneração. Desta 

forma, as espécies têm que possuir habilidades e requisitos diferentes em relação aos 

recursos disponíveis, além destes não estarem igualmente limitados no ambiente. Para a 

validação destes modelos deve-se considerar a existência de eixos de nicho diferentes 

entre as espécies (Hubbell et al., 1999; Silvertown, 2004). 

A divisão das plântulas em grupos confirma a hipótese de que a competitividade 

inter-específica pode ser amenizada quando existem espécies no mesmo ambiente que 

são competidoras-superiores e competidoras-inferiores. Ou seja, a coexistência é 

facilitada quando há um balanço entre a demanda de recursos e a habilidade das 

colonizadoras de os adquirirem. Além de minimizar a competição, o grau de habilidade 

de cada planta no uso e aquisição de um recurso influencia na sua sobrevivência quando 

há a incongruência destes. Um exemplo foi a diminuição da riqueza florística na estação 

de menor pluviosidade. Apesar dos nutrientes estarem presentes no solo, o déficit 

hídrico reduziu a disponibilidade destes e apenas as espécies com maior capacidade de 

adquiri-los conseguiram sobreviver. Esta característica é de grande importância, visto 

que a incongruência de recursos é amplamente observada na recuperação de áreas 

degradadas. Normalmente as fontes de recursos estão presentes, mas a grande oscilação 

das condições microclimáticas dentro das áreas abertas provoca a falta de conecção 

entre elas (Bazzaz, 1996; Brokaw & Busing, 2000; Silvertown, 2004). 

Lima et al. (2003) avaliando o agrupamento de espécies florestais na Amazônia 

pelas propriedades do solo, separou as árvores em três grupos. Estes possuíram forte 



correlação com os nutrientes Ca, Mg e K, o que não se observou neste estudo. 

Apontando que a competição por nutrientes pode ser maior quando as árvores já estão 

estabelecidas, como é o caso de florestas em equilíbrio dinâmico. Contudo, a 

segregação das espécies em grupos também está indicando a habilidade diferenciada de 

cada planta ao adquirir os recursos. Deve-se ressaltar que outros fatores abióticos não 

foram incorporados no estudo e que não foi indicada a porcentagem de variância 

acumulada explicando tal padrão. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1) A melhora de alguns fatores ambientais nas clareiras no decorrer dos anos, 

bem como o agrupamento das espécies em relação à disponibilidade de recursos mostra 

uma coexistência estável entre elas. Assumindo, portanto, que nas clareiras estudadas a 

competição não foi o principal fator pela abundância das plântulas e sim a habilidade de 

cada uma de adquirir os recursos. Os nutrientes não foram os fatores mais limitantes no 

desenvolvimento das plântulas, uma vez que alta irradiância e o déficit hídrico 

diminuíram consideravelmente sua população na estação de menor pluviosidade. 

2) Ficou clara a influência das espécies centrais (Inga edulis, Inga sp. e Vismia 

guianensis) nas características edafo-climáticas, confirmando a idéia do “single tree 

effect” (Schroth & Sinclair, 2003) bem como o benefício do plantio na revegetação de 

áreas degradadas. Isto é, a interferência humana na recuperação das clareiras artificiais 

pode direcionar o processo de sucessão vegetal. Se a escolha das espécies a serem 

plantadas for feita dentro de critérios ecológicos, as árvores terão um papel facilitador 

no estabelecimento e crescimento das espécies colonizadoras. Portanto, sugere-se que 

no reflorestamento das clareiras de Urucu sejam utilizadas as espécies frutíferas e as que 



possuam copas grandes a fim de atrair a presença de dispersores e aumentar o 

sombreamento. Além disso, deve haver uma prévia cobertura do solo com materiais 

vegetais, protegendo-o da alta irradiância e lixiviação de nutrientes. 
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Anexo 1. Composição florística das nove clareiras estudadas, sendo incluídas apenas as 

espécies que sobreviveram até o final do experimento e as 10 espécies que não puderam 

ser identificadas. 
FAMÍLIAS GÊNEROS NOME VULGAR 

   
Anacardiaceae Tapirira sp. pau-pombo 
Annonaceae Guatteria sp. envira-fofa 
 Oxandra sp. envira-preta 
Apocynaceae Ambelania sp. pepino-da-mata 
 Couma sp. sorva 
 NI  
 NI campainha 
Araceae NI  
Bignoniaceae Arrabidaea sp. cipó-cruz 
 Jacaranda sp. caroba 
 Leucocalantha sp. cipó-de-peneira 
 Tynanthus sp. cipó-cravo 
Boraginaceae Cordia sp. freijó 
Burseraceae Protium sp.1 breu-branco 
 Protium sp.2 breu-de-leite 
 Protium sp.3 breu-vermelho 
Cecropiaceae Cecropia sp.1 embaúba 
 Cecropia sp.2 embaúba-roxa 
 Pourouma sp. embaubarana 
Chrysobalanaceae Licania sp. macucu-peludo 
Clusiaceae Garcinia sp. bacuri 
 Vismia sp.1 lacre 
 Vismia sp.2 lacre-vermelho 
Combretaceae Buchenvia sp. tanimbuca 
 NI  
Dilleniaceae Davilla sp. cipó d`'agua 
 Doliocarpus sp. cipó-lixa 
 Tetracera sp. cipó-de-fogo 
Elaeocarpaceae Sloanea sp.1 urucum-bravo 
 Sloanea sp.2 urucurana-cacau 
Euphorbiaceae Phyllanthus sp. quebra-pedra 
Flacourtaceae Laetia sp. periquiteira-branca 
Lauraceae Ocotea sp. louro-preto 
Leg. Mimosoideae Abarema sp. angico 
 Acacia sp. acácia 
 Inga sp.1 ingá 
 Inga sp.2 ingá 
 Inga sp.3 ingá folha-fina 
 Inga sp.4 ingá mari-mari 
 Inga sp.5 ingá-branca 
 Parkia sp1. visgueiro 
 Parkia sp.2 fava 
 Parkia sp.3 fava-parkia 
 Parkia sp.4 faveira 
Leg. Papilionoideae Diplotropia sp.1 sucupira 
 Diplotropia sp.2 sucupira-preta 
 Etaballia sp. mututi 
 Hymenolobium sp. angelim-pedra 
Leg.Caesalpinioideae Hymenaea sp. jatobá 



 Poeraria sp. puerária 
 Senna sp.1 mata-pasto 
 Senna sp.2 sena 
Loganiaceae Strychnos sp. murta 
Malvaceae Hibicus sp. vinagreira 
 Urena sp. malva 
Malpighiaceae Lophantera sp. curubão 
Melastomatacea Bellucia sp. goiaba-de-anta 
 Miconia sp.1 buxuxu 
 Miconia sp.2 buxuxu canela-de-velho 
 Miconia sp.3 buxuxu-peludo 
 Miconia sp.4 tinteira 
Meliaceae Guarea sp.1 jitó-vermelho 
 Guarea sp.2 jurubeba-lisa 
Moraceae Maquira sp. muiratinga 
Myrsiticaceae Virola sp. ucuúba 
Myrtaceae Eugenia sp. araçá-bravo 
 Psidium sp.1 goiaba 
 Psidium sp.2 goiaba-verdadeira 
 Syzigium sp. azeitona 
 NI cipó 
Passifloraceae Passiflora sp1. maracujá 
 Passiflora sp.2 maracujá-de-rato 
 Passiflora sp.3 maracujá-do-mato 
Poaceae Bambusa sp.1 taboca-de-anta 
 Bambusa sp.2 taboquinha 
Rubiaceae Boroja sp. puruí 
Rutaceae Murray sp. jasmim 
Sapindaceae Talisia sp. pitomba da mata 
Sapotaceae Manilkara sp. abiurana-roxa 
NÃO IDENTIFICADAS cipó-folha-fina  
 pimento-brava  
 pimenta-longa  

 touceirinha  

 



4. CONCLUSÕES 

 

 

 Foi confirmada a influência das espécies arbóreas nas características edafo-

climáticas e consequentemente na regeneração natural sob seus indivíduos, uma 

vez que a rizosfera de Inga apresentou maiores porcentagens de matéria orgância 

e nitrogênio. 

 Pode-se concluir que a regeneração natural nas proximidades dos indivíduos de 

Inga edulis e Inga sp. possuiu melhor desempenho quanto à quantidade e 

qualidade das espécies colonizadoras, sendo indicada na utilização para 

recuperação de áreas degradadas 

 Apesar dos resultados obtidos serem menos satisfatórios na regeneração natural 

ao redor dos indivíduos de Vismia guianensis, a espécie também é indicada em 

áreas que sofreram distúrbios, por apresentar sucesso de estabelecimento e 

crescimento na área. 

 A formação de quatro grandes grupos de espécies nos eixos ambientais no 

diagrama de ordenação confirma a hipótese de agrupamento das espécies 

conforme a disponibilidade dos recursos primários. 

 A alta mortalidade das espécies colonizadoras na época de menor pluviosidade 

indica a necessidade da melhor proteção do solo (adubo verde) e do plantio de 

espécies arbóreas que ofereçam maior sombreamento. 
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