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Resumo

AvaUar os aspectos ecológicos dentro de plantios mistos em áreas depdadas surge da
necessidade em recuperar estes ecossistemas tornando-os produtivos. Manejar os f^ursos de
forma sustentável ainda é um grande desafio; os camirAos
certamente a contribuição científica. Neste sentido, estudos que busquem entender a din^ca
dos mecanismos envolvidos na regeneração são de grande f
biodiversidade e das funções ecológicas das areas florestadas da Amazoma. Este estudo teve
como objetivo caracterizar aspectos ecológicos de espécies em plantios de recuperação de me^
Hpor!.Ha<tac! que sofi-eram perturbação antrópica. Foi conduzido no Mumcipio de Presidente
FigueiredoAmazonas, no km 28 da estrada de Balbina, seguindo mais 7 km de estrada wind,
dentro da Cristo Rei do assentamento Uatumã, com coordenadas geográficas
00'e 2° 00'S e 59° 20'e 60° 30'W, em uma área de um hectare (1 ha) de plantio mistô cora Pau-
rUa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lamb. Urb) e Mogno {Swietema macrophylla^)
sendo que um lado foi adubado com NPK (4:14:17) adicionado calcano dolomitico na
proporção de 3:1 no ato do plantio (150g/cova). Foram sorteadas 120 amostras se^indo os
princípios da casualização, com 30 repetições, e foram mensurados todos os mdmduo
regenerando com altura â a 5 cm próximos às espécies centrais. As roletas foram rediM^^ em
dois momentos, período chuvoso (janeiro/2002) e período menos chuvoso (outubro/2002X No
período chuvoso a área amostrada apresentou um total de 5729 indivíduos colonizadores p
Lu-de-balsa (com e sem adubação) e 5932 para o mogno (com e sem adubaçao). A «^mP^Çao
da regeneração natural ficou distribuída em 122 espécies e 46 Sf Ttr^aTl^lma
mais densa e freqüente para o pau-de-balsa adubado e nao adubado foi «
micranthá) representando 25,51% dos indivíduos encontrados na area adubada. Para as
rolonizadoras próximas ao mogno adubado a mais densa foi o capim-roxo (E. conjuga um)

adubado a espécie mais abundante foi a trema (T.micrantha) com 17,93 A No P®nodo menos
chuvoso, um'Lio e três meses após o plantio, a área amostrada
indivíduos colonizadores para o pau-de-balsa (adubado e ® ̂  -r a rninni7!iílnra mais
(adubado e não adubado), dístríbuídos em 144 espécies e 50 famhas A ̂ ^^^ora ̂
abundante próxima ao pau-de-balsa adubado foi a vassoura-de-botao
representando 15, 94% no lado adubado e 28,89% no lado nao adubado. E as colon^ado a
abundantes próximas ao mogno foram vassoura de botão (S. rugostm) > °
Cubado e papoã (Homoleptf aturensis) com 24,17% no lado não adubado. O teste F nao fo.
significativo para o número de indivíduos colonizadores, pois adubar a area no ao o p
não influenciou na regeneração natural e nem no estabelecimento de novas especies.
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Abstract

The ecological evaluation in mix plantation for vegetation recovering is necessary to understand
the sucessional processes. Several mechanisms are involved in this process, the challenger of
scientific studies is identify and understand them to improve vegetation regeneration,
biodiversity and ecological flinction of forested areas. This study aimed to character^e the
influence of some species in the colonization process in a mix tree-species stand plantation for
recovering site of a degraded area. This study was carried out in a rur^ ^
Figueiredo municipality, Amazonas state, Brazil r-2° 00' S and 59^ 20'- 60 30 W. The mix-
species stand (lha) was composed by Balsa wood {Ochromapyramdales Cav. Ex. Lamb Urb)
and Brazilian mahogany {Swietenia macrophylla King). Two nutritional treatments were set up,
NPK (4:14:17) + dolomitic limestone in 3:1 (150g per hole). It was r^domly selected 120
samples performing 30 replication by treatment (species X nutrient addition). Ali regenerating
individuais (H>5cm) nearby the planted trees were measured. The censuses were carried out m
two date (peaks of rainy and dry season). In the rainy season census the sampled area showed
5729 regenerating individuais in the balsa wood (both nutritional treatments) and 5932 for
mahogany. It was distributed in 122 species and 46 families. Trema micrantha was the
colonizing species which showed the highest density and frequency in the balsa wood trees. TWs
figures 25.5% of individuais in the added nutrient treatments. For colonizing species nearby
added nutrient mahogany trees P. conjugatum showed the highest density. This figures 25.98%
of ali colonizing species. For colonizing species nearby no-added nutrient mahogany trees, the
most abundant species was Trema micrantha, 17,93%. In the dry season, 15 months afi;er
plantation, the sampled area showed 2635 colonizing individuais for balsawood (both nutntionm
treatments) and 3804 for mahogany (both nutritional treatments), distributed in 144 species and
50 families For balsawood (both nutritional treatments), the most abundant colonizing species
was Scoparia dulcis figuring 15,94% and 28,89% of ali individuais of this treatments. The most
abundant colonizing species in mahogany trees (added and non-added nutnents) were Scoparia
rugosum (12,52%) and Homolepis aturensis (24,17%). The F test was not si^ficant for number
of colonizing individuais. Results showed that the development and growth of new species m
plantations were not influenced by nutrient added.
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1. Introdução

Atualmente a questão da recuperação de áreas degradadas tem sido colocada em
destaque, principalmente quando se fala do uso racional dos produtos llorestais no
sentido de garantir uma melhoria da qualidade de vida de grande parte da população. No
entanto, este cenário ainda envolve a ocupação, uso e abandono das florestas tropicais,
bem como a exploração madeireira.

Manejar os recursos de forma sustentável ainda é um grande desafio e os caminhos
para vencer esse desafio incluem, certamente a contribuição cientifica. Porem,
informações sobre a capacidade de recuperação das florestas da Amazônia ainda sao
fragmentadas e escassas. Neste sentido, estudos que busquem entender a dinâmica dos
mecanismos envolvidos na regeneração são de grande importância na recuperação e

manutenção da biodiversidade e das funções ecológicas das áreas florestadas da
Amazônia.

Diante desta realidade, este estudo é um dos primeiros a ser realizado com a
proposta de caracterizar aspectos ecológicos de espécies em plantios de récuperaçao de
áreas degradadas que sofreram perturbação antrópica. Espera-se em curto prazo,
contribuir de forma significativa com o estudo desses ecossistemas, avaliando o
comportamento-e a inter-relação dessas espécies com a regeneração natural, baseando-
se em padrões de abundância, freqüência e coexistência das espécies vegetais que
ocorrem em diferentes formas de vida (lierbáceas, arbustivas e arbóreas).

Avaliar os aspectos ecológicos dentro de plantios mistos em áreas degradadas surge

da necessidade em recuperar estes ecossistemas tornando-os produtivos. Dependendo do
objetivo do plantio de recuperação, econômico ou ecológico, este estudo mostrará
indicativos para as tomadas de decisões no planejamento, dando direcionamentos em
termos de custos de manutenção. Isto possibilitará desenvolver sistemas mais rápidos e
mais baratos. Pois os custos de rellorestamento são variáveis em função da técnica
empregada, espécies escolhidas, região a ser implantada, possibilidade de acesso e infra-
estrutura.

Alguns autores já vêm estudando a regeneração natural para fins de recuperação de
áreas degradadas. Estes estudos têm contribuído para a recuperação de grandes áreas de
vegetação degradadas durante os séculos passados, tanto em função da ação antrópica



quanto devido a cataclismas naturais (Seitz, IW) A recuperação e a preservação
ilorestal só acontecerão através de práticas alternativas ao desníataniento e soluções
comprovadas regionalmente, tanto nas políticas públicas quanto nos sistemas
agroflorestais adotados (Gascon & Moiitinho, 1998).

A regeneração é um processo dinâmico, e essa dinâmica refere-se às mudanças
florísticas estruturais que ocorrem em formações florestais, em diversas escalas
espaciais e temporais. Na manutenção das florestas tropicais, é necessário conhecer os
processos de renovação dos recursos, de cicatrização de áreas perturbadas e os
^Dotenciais qualitativos e quantitativos dessas florestas (Brokaw, 1985; Clark & Clark,
1987; Whitmore, 1990; Uhl & Nepstad, 1987; Vieira & Higuchi, 1990; Mantovani,
1998).

É evidente a necessidade de uma melhor compreensão das exigências e estratégias
ecológicas das espécies, não somente dentro da floresta, mas principalmente em plantios
experimentais. Isto pode facilitar o estabelecimento de espécies promissoras em plantios
de recuperação de áreas degradadas e ainda, dar indicações silviculturais adequadas para
o manejo de espécies de interesse econômico, como é o caso do Mogno {Swifenia
macrophylla King) e de outras que possam ser introduzidas no mercado como o pau-de-
balsa (Ochroma pyramiJalc Cav. ex Lam. Urb ). Porém, a carência de pesquisas
abordando as características auto-ecológicas e ecofisiológicas das espécies tropicais,
considerando a alta diversidade amazônica, também atua como um fator limitante na
revegetação em maior escala

Quando não se conhece o funcionamento de um ecossistema florestal,
aparentemente parece não ocorrer mudança alguma, as exigências bióticas e abióticas de
uma espécie passam desapercebidas. Pode-se dizer que poucos estudos tentam
compreender estes mecanismos que envolvem competição intra e inter especifica,
estratégias de nichos e disponibilidade de recursos primários. Neste sentido, um dos
poucos trabalhos realizados na Amazônia foi o de Cruz (2000), que não encontrou
efeitos de competição dentro da floresta natural em um estudo pontual. Talvez um
estudo mais prolongado em parcelas permanentes, possa mostrar alguma evidência
destas diferenças de competição entre espécies.

As características estruturais da floresta amazônica, as condições ambientais e a sua
dinâmica biológica apontam para modelos de reposição florestal mais complexos e



diversificados do que os atualmente cm uso A alternativa de se utilizar plantios mistos
deve ser considerada na busca de um modelo que some a produtividade da plantaçao
comercial às vantagens da diversidade estrutural e biologica (Campos & Barbosa,
2000). Assim, plantios mistos com espécies arbóreas tèm aparecido como uma das
alternativas para recuperar ecossistemas degradados

/. / Espécies florestais i^rupos ecológicos

Inicialmente em plantios com espécies ílorestais, deve-se considerar como fator

essencial, o entendimento e a definição dos estádios sucessionais das espécies a serem
introduzidas. Isso refletirá em atitudes a serem tomadas no espaço e no tempo em

florestas manejadas, principalmente pela carência de estudos auto-ecològicos.
Tecnicamente, esse entendimento é de fundamental importância, levando em conta um

conjunto de informações úteis á condução de padrões e técnicas de manejo florestal
(Pina-Rodrigues et af 1990).

Na literatura florestal, para efeito de simplificação, as espécies florestais tropicais
foram classificadas em dois principais grupos; as pioneiras e as clímax (Swaine &
Whitmore, 1988). A diferença entre esses dois grupos ecológicos consiste na habilidade
de germinação-e estabelecimento de suas plântulas sob sombra (Whitmore, 1989).
Assim, espécies pioneiras são aquelas que colonizam as clareiras rapidamente,
estabelecendo suas plântulas c possuem rápido crescimento na sucessão. Enquanto que,
espécies clímax, de um modo geral, são aquelas cuja regeneiação ocorre até sob dossel
florestal, apresentando um crescimento lento e persistente sob sombra.

Desta maneira, muitos autores têm classificado as espécies florestais em grupos

ecológicos com base na estratégia de regeneração que cada uma apresenta, ou seja, de
acordo com as sindromes germinativas diferenciadas. Por exemplo, as sementes das
espécies clímax podem germinar na sombra e em alguns casos em plena abertura. As
mudas se estabelecem na sombra, mas só sobrevivem nos primeiros anos. Já as
pioneiras só germinam em plena abertura, onde a luz solar chega ao nível do solo pelo
menos parte do dia (Whitmore, 1989, Vieira, 1996).

A classificação ecológica é um fator importante, mas é variável conforme os
autores Budowski (1985), classifica as espécies de acordo com a sucessão da seguinte
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maneira: a) pioneiras e secundárias iniciais, b) secundárias tardias, c) clímax Segundo o
autor, o mecanismo de disseminação das sementes de espécies pioneiras e secundarias
iniciais é muito eficiente. As secundárias tardias são tolerantes à sombra na fase jovem e

tomam-se intolerantes na medida que crescem Nos estádios de sucessão mais
avançados surgem as espécies climax, que são tolerantes a sombra na fase adulta,
apresentando abundância de regeneração, e a sua disseminação das sementes é leita por
gravidade.

As espécies pioneiras têm função cicatrizadora de ambientes perturbados. No outro
extremo das pioneiras têm-se as climax, que são as espécies finais na substituição
seqüencial da sucessão. Entre os dois extremos, existe um grande número de espécies
com características e adaptações ecológicas intermediárias. Quando as características

são mais parecidas com as pioneiras, estas espécies são chamadas de secundárias
iniciais; quando apresenta características mais próximas das espécies climax, são
denominadas secundárias tardias (Rodrigues, 1995).

Para o sucesso de um plantio, é primordial definir o grau de exigência de uma

espécie pelos recursos primários essenciais, tais como luz, nutriefttes, água e
temperatura. E ainda observar se as mudanças no meio lisico não alteram a
disponibilidade desses recursos.

I

1.2 Sucessão ecolof^ica

A sucessão ecológica dá uma idéia de que a comunidade vegetal ou o ecossistema
passa por contínuas mudanças estruturais até chegar a um estádio denominado de
climax, ou seja, quando o ambiente se encontrar em equilíbrio. Existem dois tipos de
sucessão: a primária que é aquela que ocorre em uma região onde anteriormente não
havia vegetação; e a sucessão secundária, que é um processo que ocorre em áreas
previamente ocupadas por uma comunidade vegetal após um impacto natural ou
antrópico (Pires-0'Brien & 0'Brien, 1995)

Na sucessão secundária ocorrem mudanças que se verificam nos ecossistemas, após
a destruição parcial de uma comunidade, podendo ocorrer em uma pequena área de
floresta nativa, após a queda de uma árvore, ou em vários hectares de uma cultura
abandonada (Gómez-Pompa, 1974).



Os estudo de florestas tropicais tem crescido nas últimas décadas, não apenas com

relação à descrição da composição floristica e estrutura iltossociológica, mas também
buscando entender a dinâmica destes ecossistemas. Um dos aspectos dinâmicos que se

tem pesquisado é a sucessão florestal (Gandolíi, 1991)
O sistema baseado na sucessão florestal é o que vem obtendo maior sucesso, devido

ao fato de que favorece a rápida cobertura do solo e garante a autorenovação da floresta.
As estratégias diferentes das espécies, dentro da dinâmica das florestas constituem um
conceito chave para a compreensão do processo de sucessão, na regeneração de grandes
áreas após a eliminação da floresta, como também em escala pontual na chamada
dinâmica de clareiras, que ocorre durante qualquer estádio sucessional, inclusive na fase
clímax (Barbosa et al ., 1998).

No geral, o que se observa, na germinação, estabelecimento, desenvolvimento e
reprodução de espécies florestais é a existência de um grande espectro de variação nas
respostas apresentadas a estes processos em função da intensidade luminosa presente no
sitio. Assim, encontram-se de um lado espécies que dependem de luminosidade e
temperatura para sua germimção, estabelecimento, desenvolvimento e reprodução. No
extremo oposto deste espectro de respostas, situam-se espécies que não suportam as
condições de plena exposição a altas intensidades luminosas e de temperatura,
necessitando germinarem e se desenvolverem á sombia de outras árvoies. Entre os dois
extremos, entretanto, existe um grande numero de espeeies que apresentam

características ou adaptações ecológicas intermediárias, quanto às exigências à luz,
variando, inclusive, em relação aos aspectos considerados, seja a germinação, oestabelecimento, o desenvolvimento ou a reprodução (Vaccaro et (//., 1999).
1.3 Estratégias cie estaheieeimeníos de espéaes tropicais

As estratégias de estabelecimento podem ser definidas como o conjunto de
características genéticas, repetidas continuamente entre espécies ou populações que
facilitam a sua sobrevivência e/ou reprodução em uma sucessão dc ambientes

No manejo das florestas nativas a compt)siçãt>, a estrutura e a dinâmica podem ,ser
drasticamente alteradas em função das estratégias de estabelecimento, uma vez que as

mudanças provocadas, podem favorecer outras espécies com estratégias distintas



Os modelos existentes para a avaliação da regeneração das espécies tropicais, têm se

baseado, principalmente, na presença ou ausência de clareiras VVhitmore (1989) reúne

as espécies em dois grupos! ac|uclas í]ue ocupam clareiras pcíjuenas e as c|ue ocupam

clareiras de grande porte. Pois, o tamanho da claieira intluencia o microclima, cjue poi

sua vez é diferenciado da área com o dossel fechado, ocorrendo um aumento da

quantidade de luz, temperatura e diminuição da umidade relativa do ar. Fsta mudança
microclimàtica intluencia na composição lloristica, uma vez. que há diterenles

necessidades ecofisiológicas das espécies (Whitmore. 1978)

Na caracterização da estrutura espacial de espécies tropicais os componentes mais

importantes são as condições de microclima, principalmente a intensidade, quantidade e

qualidade da radiação (Whitmore, 1990; lirown, 199.1, Vieira. 199ó) Pois, as espécies

apresentam graus de exigências diferenciados quanto ao espectro e as quantidades de

radiação utilizadas para germinar, estabelecer, sobreviver e obter um ótimo crescimento

em um gradiente luminico, separando e caracterizando grupos ecológicos (Whitmore,

1990; Vieira, 1996)

/.-/ Compeiiçíio eu ire espécies

A definição mais adequada para o termo competição seria a interação na qual

indivíduos (genótipos, populações) têm efeitos negativos sobre outros ao infiuenciar o
acesso aos recursos. Estes efeitos negativos são resultados de interações assimétricas,

onde dominadas (caracterizadas pela menor ocupação sitio-plàntulas) mostram pouco

efeito competitivo sobre as dominantes (adultos), e o processo inverso, ou seja, na qual

dominante causa efeitos sobre dominadas, sendo evidentes e laceis de detectar. A

dificuldade, por outro lado, é como demonstrar os mecanismos que estão causando os

efeitos negativos entre indivíduos (Keddy, 1989)

A alocação de recursos primários essenciais para germinação, estabelecimento e

crescimento, difere entre as espécies, o que resulta em um diferencial de competição,

onde cada planta é um competidor superior sobre determinado recurso. Tal

diferenciação nas taxas de recursos bióticos e abióticos, no tempo e no espaço, de\c

controlar as espécies vegetais vizinhas (Tilman, 1987).



1.5 Recuperação cie áreas i/e}*raáac/as na re^iiáo Amazônica

IZni nome do "desenvolvimento da região . ate 1989, 478 882 km de ilorestas

nativas foram transformadas em outras lormas de uso do solo (Fearnside ef a/., 1990) c

os principais projetos, usando incentivos íiscais do goveriio tederal, com recursos

levantados junto à comunidade financeira internacional foram agropecuária, mineração

e hidrelétricas. As atividades como a pecuária na Amazônia fracassou devido a vários

fatores, dentre os quais podemos citar a carência de nutrientes nos solos, a falta de infra-

estrutura, pragas, doenças, etc

A degradação de uma área vai ocorrer 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. A

degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às características físicas,

químicas e biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento sòcio-econômico. Enquanto

que a recuperação de uma área significa, que o sitio degradado será retornado a uma

forma e utilização de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo. Uma

condição estável será obtida quando o sitio degradado for recuperado naturalmente ou

por meio de técnicas de recuperação que permitam criar as condições mínimas

necessárias ao» estabelecimento dos novos componentes bióticos que propiciarão o

equilíbrio dinâmico das futuras populações, desenvolvendo um novo solo e uma nova

paisagem (IB AM A, 1990)



2. Objetivos

2 / (ieral

Estudar os processos de colonização e deseinidviiiiento da regeneração natural

em plantios mistos com duas espécies pertencentes a grupos ecológicos dilérentes.

plantadas em áreas abandonadas pela agricultura itinerante

2. 2 Específicos

•  Avaliar o comportamento das espécies colonizadoras ao redor das espécies

plantadas a partir da caracterização dos parâmetros fitossociológicos (densidade

e freqüência) índices de diversidade e porcentual de similaridade,

»  Verificar se as espécies plantadas são facilitadoras do processo de sucessão

comparando o efeito de cada espécie,

•  Verificar se a adubação das espécies plantadas iniluencia o desenvolvimento da

regeneração natural.

3. Hipótese Científica

Hi: O desenvolvimento e crescimento de novas espécies (regeneração natural) em

plantios adubados e não adubados, é influenciado pela espécie plantada

Ho: Não existem diferenças no desenvolvimento e crescimento de novas espécies.



4. Material e Métodos

4.1 Área de estudo

4.}. 1 Localização

A área de estudo localiza-se no Município de Presidente Figueiredo - Amazonas -

Brasil, no km 28 da estrada de Balbina (Fig. 01), seguindo mais 7 km de estrada vicinal,
na comunidade Cristo Rei do assentamento Uatumã, com coordenadas geográficas 1°

00'e 2° 00'S e 59° 20'e 60° 30'W. O Município de Presidente Figueiredo está situado ao

norte de Manaus, em uma área de 24.781 km^ (Nava, et al., 1998).

-  /I

Í Presidente fiflueifetio

Figura 1- Mapa de localização do Município de Presidente Figueiredo - Amazonas - Brasil.



4.1.2 \'e^eíaçà()

A região de entorno está caracterizada, em quase sua totalidade, por um sistema de

Floresta Tropical Densa. Esta fisionomia ocorre em dois ecossistemas distintos:

florestas de bai.xas altitudes, ocupando os terraços do Quaternário e os platôs do

Terciário, e floresta sub-montana, que ocupa as áreas do Paleozòico e do Pré-Cambriano

(Nava í?/íi/., 1998).

A região do assentamento caracteriza-se por vegetação alterada, apresentando

, capoeiras de diferentes idades com vegetação rasteira e árvores de pequeno porte.

4.1.3 Solo.s

Os solos dessa região são altamente variáveis, predominando latossolos de textura

muito argilosa que são lixiviados, ácidos e pobres em nutrientes minerais (Chauvel,

1992).

4.1.4 Clima

Segundo a classificação de Kòppen, a região do Município dc Presidente figueiredo

apresenta clima tropical chuvoso úmido e quente (tipo Anuv), com chuvas

predominantemente de verão. As características climáticas da Ama/.ònia demonstram

controle de mecanismos atmosféricos de macrí) e meso e.scalas, sendo o principal a

circulação na direção leste-oeste, cuja intensidade e posicionamento estão intimamente

ligados ao fenômeno El Nino. .As temperaturas regionais ,são unitormes ao longo de

lodo o ano e variam entre a máxima de 38 ® C ca mínima de 20 " C. A umidade relativa

do ar se apresenta alta e uniforme durante o ano, sendo de 97% o valor médio (Nava et

ai, 1998).

A precipitação pluviométrica tem volume médio total anual de 2070 mm, com maior

intensidade nos meses de abril a junho de acordo com inlbrmações da estação

meteorológica da UHE de Balbina - Manaus Energia (Lima e! ai , 1998)
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4.2 Histórico da área

A área de estudo é um plantio em uma propriedade rural do assentamento na

comunidade denominada Cristo Rei do Uatumà e tbi usada anteriormente para o cultivo

de mandioca e TrutiTeras (cupuaçu, banana e abacaxi) Com base em informações

pessoais, a plantação desses cultivos foi de um ciclo apenas, com colheita e posterioi
abandono. A capoeira formada durante cinco anos foi removida e o preparo do solo para

o plantio constou de aragem e gradagem. Desde a implantação do plantio não tbram
tcitas capinas

4.3 Plantio das espécies florestais

O plantio com Pau-de-balsa {Ochroina pyrantidale Cav. tx Lamb. Urb) da íamilia
Bombacaceae e Mogno {Swietenia niacrophylla King) da íamilia Meliaceae loi

realizado em junho de 2001 pela CPST - Coordenação de Pesquisa em Silvicultura

Tropical, em uma área de 100 x 100 m (Fig. 2) contendo dois tipos de preparo do solo
com e sem adubação. Para cada área foram distribuídas 15 linhas, em cada linha

indivíduos de forma intercalada (um mogno e um pau-de-balsa), obedecendo a um

espaçamento de 3 x 3 m, totalizando 1 1 10 indivíduos plantados No ato do plantio foi
realizada uma adubação, sendo I50g/cova de adubo químico NPK (4 14.7) adicionado
calcário dolomitico na proporção de 3: 1

O experimento foi conduzido cm uma área de um hectare (lha), unilorme, com

terreno plano e mesma textura de solo

11



amostra

o
o

Com adubação

Sem adubação

mogno

Pau-de-balsa

100 m

Figura 2. Desenho esquemático do plantio realizado em junho de 2001 pela CPST/INPA.

4.4 Características das espécies plantadas

Pau-de-Balsa {Ochromapyramidale Cav. ex Lam. Urb.)

A espécie pertence à família Bombacaceae, é popularmente conhecida com pau de
balsa. Sua madeira é muito leve, macia, e pelas suas características tem aplicações em
brinquedos, isolantes térmicos, forros de teto, balsas, formas de chapéus, diagrama para
microfones, construção aeronáutica e material flutuante (Loureiro et ai 1979). É uma
planta helióflla e ocorre tanto no interior da floresta primária densa como nas formações
secundárias (Lorenzi, 1998).

A família Bombacaceae possui grande importância econômica, e o pau-de-balsa
devido ao seu rápido crescimento e tolerância à luminosidade direta é útil na
recuperação de áreas degradadas (Ribeiro et aí. 1999).
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Mogno {Swifc/iia fmicrophylld King)

É uma espécie da família das Meliáceas da qual se extrai madeira de alto valor

comercial e de grande procura nos mercados externo e interno para emprego,

principalmente, na construção civil e fabricação de móveis T. uma planta semidecídua

ou decidua, heliófila, característica da tloresta clímax de terra firme, sobretudo argilosa

Apresenta ampla produção de sementes viáveis c alguma regeneração natural com

rápido crescimento no seu habitat Ocorre em toda região amazônica, sendo, entretanto

particularmente freqüente na região sul do Pará (l.orenzi, 1ÓQ8)

Esta espécie por sua grande importância vem sendo amplamente plantada em

diversas partes do mundo, com muitos programas de melhoramento das suas

populações. Porém, estas tentativas tém sido frustradas principalmente por causa dos

freqüentes ataques da larva de uma lepidòptera, Hipsipvki grande!kt Zeller (Ramirez

Sanchez, 1964; Frojd De Román, 1993). Esta larva causa broca em várias partes das

árvores, atacando principalmente os brotos apicais e causando sua morte. A morte do

broto apical e conseqüente formação de brotos secundários reduzem a aftura comercial
da árvore, ocasionando perda de grande parte de seu valor econômico. Ataques

sistêmicos diminuem o crescimento, chegando a matar indivíduos jovens (F.ntwistle,

1968 apud Mazzei & Felfili, 2001).

4.5 De/imitaçâo e descrição das amostras

Os dados foram coletados utilizando-se amostragem aleatória foi dado um número

para cada planta, e foram sorteados aleatoriamente 30 indivíduos (amostra) para cada

tratamento, totalizando 120 amostras com 30 repetições:

Cada planta marcada representava uma amostra que foi delimitada com fita
2  •

métrica, correspondendo a 3 m de largura por 3 metros de comprimento (9m ), Fig. 3.

Foram considerados dois tratamentos, em dois níveis:

1. tratamento 1: espécies: pau-de-balsa e mogno

2. tratamento 2: adubação: com e sem adubaçào
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3 m

Planta

central

3 m

Figura 3. Configuração de uma amostra de W, disposta aleatoriamente ao longo do plantio.

4.6 Coleta de dados: levantamento da regeneração

Para o levantamento da regeneração todos os indivíduos encontrados tiveram suas
características anotadas (Fig. 4) como altura (cm), diâmetro do coleto (mm) e distância
da planta central (cm). Para obtenção dos dados foram usados trena, fita métrica e
paquímetro. As bordaduras não foram amostradas. Este procedimento foi o mesmo no
período chuvoso e no período menos chuvoso.

Foi feita uma identificação no campo, baseada em consultas com parabotânicos do
INPA que acompanharam as coletas, e com livros de identificação de campo como
Loureiro et a/,. Vol. I, II, III e IV (1979, 1979, 1997, 2000), Silva et al. (1977) e Ribeiro
etal.{\999).

Os dados apresentados foram obtidos a partir de nomes vulgares e depois
confirmados na literatura. Os indivíduos sem identificação botânica foram devido ao
fato das plântulas serem ainda muito jovens. Esses indivíduos receberam a denominação
de ni - não identificados. No processo de regeneração natural a identificação de mudas

não é tão simples, principalmente pela ausência de material fértil e também porque as
características morfológicas externas de uma planta jovem podem ser diferentes

daquelas observadas nos indivíduos adultos (Pinheiro et aL, 1989).
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A primeira coleta foi realizada sete meses após o plantio (janeiro, 2002) e a segunda

coleta foi realizada um ano e três meses após o plantio (outubro, 2002). Isto para termos

coletas no pico das chuvas e no pico da estação seca. Foi medida a regeneração natural

próxima de cada planta central sorteada.

Foram consideradas todas as plantas com altura > a 5cm e anotadas suas

características. Os indivíduos menores que 5cm foram chamados de "P" e mediu-se

apenas à distância destes para a planta central.

-

Figura 4. Medição dos parâmetros: diâmetro do coleto, altura e distância.

4.5 Análise de dados

Esta fase consistiu de digitação dos dados coletados no campo, que foram

tabulados, ordenados e refinados em planilha eletrônica. As médias das amostras foram

comparadas por meio de estatística simples no software EXCEL. E importante ressaltar

que a coleta dos dados foi realizada em duas fases distintas, a primeira quando a coleta

foi realizada no período chuvoso (janeiro/2002) e a segunda, quando a coleta foi

realizada no período menos chuvoso (outubro/2002) Fig. 5.

15



2500 -

/V/ / / ////;</
3  «ír ^

EMBRAPA INEMET 2001 2002

Figura 5. de precipitação mensal (mm) com dados da série histórica da EMBRAPA
(1980-2000), série histórica INEMET (1961-1990) e dados da ZF-2 (2001-2002).

Os dados coletados também foram usados para o cálculo de parâmetros
fitossociológicos e foram tratados estatisticamente seguindo os pnncipios do
delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial, levando em conta somente
à repetição e casualização, já que as amostras foram sorteadas ao acaso. Descnçao dos
parâmetros fitossociológicos estudados;

^ Densidade absoluta (DA) e densidade relativa (DR): indicam a concentração de
indivíduos de determinada espécie;

daí = xi/área amostrada;

DRi = (xi/xt)*100;

Onde:

xi = número de indivíduos da espécie "i";

xt = número total de indivíduos;
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Freqüência absoluta (FA) e freqüência relativa (FR): indicam a distribuição da

espécie na área

FA = (Ni/Nt)*iOO,

FRi = (Fai/VFA)*iOU.

Onde;

Ni = numero de amostras cm que a espécie "i" ocorre;

Nt número total de amostras;

VFA ~ somatório de todas as freqüências absolutas;

•=^ índice de diversidade de Shawion-Weavcr (ID)

O índice de diversidade de Sliannon-Weaver expressa a diversidade de espécies nas

diferentes comunidades vegetais, sendo utilizado em estudos voltados para a íloresta

amazônica devido a sua simplicidade de cálculo e por considerar que todas as espécies

florestais da comunidade estejam incluídas na amostragem

É um índice não-paramétrico de medida de diversidade de espécies e é baseado na

abundância pròporcional das espécies (Felfili & Venturoli, 2000). Assume que quanto

maior o valor de IF, maior será a diversidade florística da população em estudo, sendo

calculado através da fórmula

(N log N y"'i l ni log ni)/N, onde:

H'= índice de diversidade de Shannon - Weaver,

N = número total de indivíduos amostrados;

ni = número de indivíduos amostrados para a espécie i;

s = número de espécies amostradas;

log = logaritmo de base 10
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índice de similaridade de SOrcHscn

Este Índice baseia-se na presença ou na ausência de espécies. Sendo, portanto, um

índice qualitativo. Quando duas áreas estão sendo comparadas este índice dá um peso
maior para as espécies comuns do que para as espécies exclusivas, sendo assim cada
espécie tem a mesma chance de estar presente em ambas ás áreas Seu valor varia entre
O e 1 enquanto que valores superiores a 0,5 indicam similaridade elevada entre as

comunidades.

CCs = [2c / (a -t b)] * 100 onde:

c = número de espécies comuns às áreas;

a = número de espécies da área 1,

b = número de espécies da área 2.

4.8 Análise de Similaridade

Para estas análises os soÚwares utilizados foram o MVSP versão 3.1 - Multivariate

Statistical Package (htlj^ ./www Ríucoiud cuiii) que calcula índices de diveisidadc bem
ê

como porcentagem de similaridade entre as espécies b.ste método baseia-se na
abundância de indivíduos por espécie, ou seja, é um método quantitativo. E o outro
software utilizado foi o PC-ORDWIN versão 3 0 (Multivariate Analysis oí Ecological

Data - MjM Software Design), o qual faz ordenação das amostras em relação as

similaridades de composição das espécies

Para fazer a classificação hierárquica das espécies foi utilizado o método de

TWINSPAN ("TWO-WAY INDICATOR SPECIES ANALYSIS"), baseando-se em

refinamentos progressivos entre as espécies encontradas (Felílli & Venturoli, 2000)

Para a ordenação foi usado o método de DECORANA-DCA (DETRENDED

CORRESPONDENCE ANALYSIS), que refina as espécies tanto pela ocorrência nas

amostras como pela abundância e é uma forma de médias recíprocas (Hill, 1979 apud

Felfili & Venturoli, 2000) Assume-se que uma espécie surge e desaparece a uma taxa



relativamente constante ao longo de um gradiente e que o desvio padrão dentro da

amostra é aproximadamente 1.

Uma medida de significância da ordenação é denominada autovalor que é o

coeficiente de variação dos desvios padrões individuais dos perfis de abundância de

espécies. Um valor típico é 0,3 considera-se que ordenações com autovalores a partir
deste limite produzem fortes divisões, com significado ecológico. Este limite vale
também para o método de TWINSPAN. Esses métodos estão descritos em Felfili &

Venturoli (2000).
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5. Resultados e Discussão

5. I Composição floristica (período chuvoso)

5. /. / Espécies colonizado/ as

A hipótese cientifica deste trabalho é que as espécies plantadas influenciam o

estabelecimento e desenvolvimento da regeneração natural, considerando também o

tratamento que foi dado ao solo no ato do plantio (adubado e não adubado). Para testar

.esta hipótese, foram feitas coletas em dois periodos distintos, um chuvoso e outro

menos chuvoso.

No período chuvoso a área amostrada apresentou um total de 5729 indivíduos

colonizadores para o pau-de-balsa (com e sem adubaçào) e 5932 para o mogno (com e

sem adubaçào) na sua regeneração natural distribuídos em 122 espécies pertencentes a

46 famílias (Fig. 13), sendo a grande maioria espécies invasoras.

As colonizadoras próximas ao pau-de-balsa adubado representam 60% das espécies,

enquanto que a colonização próxima ao mogno adubado representou 55% das espécies

Esta situação se reverte para o tratamento não adubado, onde houve mais colonização

próxima ao mOgno, representando 45% das espécies contra 40% do pau-de-balsa (Fig

6a, 6b). Nesta fase da sucessão o que se observou tbi uma vegetação

predominantemente de gramineas e arbustos de rápido crescimento, porém esta situação

pode se reverter com o avanço da sucessão
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lAdubado
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55%

Figura 6a: Porcentagem de espécies colonizadoras próximas ao pau-de-balsa adubado e não
adubado; 6b Porcentagem de espécies colonizadoras próximas ao mogno com e sem adubaçâo.

As espécies pioneiras são caracterizadas por apresentar um crescimento mais rápido,
produzir um maior número de sementes, estando adaptadas a ocupar qualquer espaço
maior aberto na floresta (Rodrigues, 1990). Para Nepstad et al. (1991) o que emerge

acima desta vegetação desempenha o papel de amenizador das barreiras naturais para o
estabelecimento de novos indivíduos arbóreos.

Essa vegetação pioneira observada nesse primeiro estádio sucessional do plantio
pode ser importante no estabelecimento de outras plântulas de especies de estádio
sucessional tardio. Yano (2001) estudando o crescimento de plântulas em areas de
extração seletiva de madeira na Amazônia central observou que plântulas de espécies
pioneiras tiveram um melhor crescimento do que as espécies clímax, sob a adição de
nitrogênio + fósforo as pioneiras tiveram um crescimento relativamente maior, enquanto
que nos locais onde foi adicionado calcário + magnésio o efeito foi contrário, tanto para
pioneiras como para as espécies clímax.

Em áreas de vegetação secundária, Vieira et ai, (1998) encontrou que as interações
de concentração de nitrogênio x radiação foram os fatores mais importantes na definição
da composição florística, também constatou que as espécies pioneiras são menos
exigentes aos compostos nitrogenados. Luizão (1997) encontrou acúmulo de Ca e Mg
em resíduos florestais após a exploração florestal. Isto afetará o pH do solo e
conseqüentemente a dinâmica de estabelecimento e desenvolvimento de comunidades.



.5.1.2 Dcn.suhuU' c l injucmnt dns cnhnnztuiniti\

Pode-se verificar que a espécie colonizadora que apresentou maior densidade para o

pau-de-balsa adubado foi a trema (Trema micrantha) com 1021 indivíduos de um total

de 4002, representando 25,51% dos indivíduos encontrados para este tipo de tratamento

(Tab. 1). É uma espécie de rápido crescimento e ocorre em todo Brasil. E uma árvore de

, grande valor ecológico, visto que vez que seus pequenos frutos sào muito consumidos

pela avifauna. Sua madeira é leve, macia ao corte, fraca, de baixa resistência ao

apodrecimento, mas que pode ser aproveitada localmente para tabuado em geral, lenha e

carvão e fabricação de pólvora (Lorenzi, 1998). Por ser uma espécie pioneira, de rápido

crescimento e grande versatilidade ecológica, pode ser utilizada em programas de

plantios florestais (Ferreira, et ai, 1976).

As quatro espécies mais abundantes (Tab. 1) foram capim roxo (Paspalnm

conjuga/um), juçara (Sola/mm rugosum), carrapicho (J^riva /appii/aceae)' e vassourinha

(Scoparia Julcis) com densidade relativa de 22,14%, 1 1,74%, 10,67% e 7,50%

respectivamente. Essas espécies tiveram uma melhor distribuição por serem

características «de capoeiras em regeneração, indicando que as pioneiras e invasoras

concentram a regeneração inicial da área. O capim roxo é uma espécie perene, invasor

de roças e considerado prejudicial. O carrapicho é uma erva rudcral, comum em lugares

abandonados, suas sementes se prendem á roupa das pessoas e ao pelo de animais (Silva

et a/., 1977), responsáveis pela dispersão e, às vezes, suas sementes são dispersas pelo

vento. A vassourinha é uma erva que cresce em locais alterados e sua dispersão pode ser

através de animais e pelo vento; a juçara é um arbusto comum em áreas alteradas

(Ribeiro et al., 1999). As demais espécies apresentaram valores de densidade relativa

inferiores a 3,80%.

Para o pau-de-balsa não adubado (Tab. 2) as cinco espécies mais abundantes foram

trema (T.micraníha), capim-roxo {P. conjugatum), vassourinha (S. Julcis), juçara (S.

rugosum) e envira-pente-de-macaco (Apeiha echinata) com densidade relativa de

21,31%, 17,60%, 16,91%, 14,06% e '3,76% respectivamente. Neste tratamento

observou-se que além das ervas e arbustos, ocorreu Uma espécie de médio porte como a
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envira-pente-de-niacaco. Essa espécie apresenta sementes aladas e, portanto, dispersas

pelo vento. Apesar de ser freqüente em matas de baixio (Silva, cí a/., 1977), ocorrendo

em capoeiras (Ribeiro ct ui. 1999). As demais espécies apresentaram valores inferiores

a 3,60%. A densidade relativa da espécie de uma comunidade é importante para fins de

comparação com outras espécies da comunidade (0'Brien & 0'Brien, 1995).

Observando os dados de freqüência para as colonizadoras próximas ao pau-de-balsa

adubado (Anexo 1), as espécies de melhor distribuição foram capim-papoà {Homolcpis

aturensis), arumà {Ischonosiphon spp ), abiurana {Micropholis giüanensis spp.) e cipò-

,cururu (Derhs flohbunda), com freqüência relativa de 6,36%, 6,36%, 6,36% e 6,14%

respectivamente. Entre as ervas rasteiras o capim-papoà foi muito presente e é bem

comum em capoeiras de terra firme. O cipò-cuairu é um arbusto rasteiro comum em

lugares abertos e secos (Silva et ai, 1977), os arumàs são plantas herbàceas e

rizomatozas e seus frutos são cápsulas com sementes ariladas, geralmente dispersas por

formigas e pássaros (Ribeiro et ai, 1999). Observou-se também a ocorrência de

espécies de dossel como abiurana, pertencente a uma família de importância ecológica

(Sapotaceae), cuja dispersão estão envolvidos animais que procuram ôs frutos para
alimentação, especialmente os macacos (Ribeiro et ai, i 999)

Para as colonizadoras pró.ximas ao pau-de-balsa não adubado (Anexo 2), observou-

se que os dados de freqüência relativa se mantiveram praticamente os mesmos que paia

os dados de densidade. As espécies que tiveram as melhores distribuições foram trema

{T.micraníha), capim-roxo (/^ juçara (.S. ru^osum), vassourinha (ó. ciuicis)

e jurubeba roxa {Solanum juripeba) com valores de freqüência relativa em 8,36°/o,

8,36%, 8,08%, 7,52% e 6,41% respectivamente A jurubeba-roxa é um arbusto pequeno,

comum em capoeiras de terra firme (Silva, d ai, 1977), que pertence a uma família

(Solanaceae) amplamente conhecida por possuir grande importância alimentar e

condimentar, usada para fins ornamentais e medicinais (Ribeiro, et ai, 1999). As

demais espécies tiveram seus valores inferiores a 6%. Isto sugeriu que as espécies
distribuíram-se de forma irregular, provavelmente por algum fator ambiental ou até

mesmo à própria competição entre as espécies.

As colonizadoras próximas ao mogno adubado (Tab. 3) que apresentaram os

maiores valores de densidade relativa foram capim-roxo (/'. conjugaium), trema

(T.micrantha), juçara {S. rugosttm), vassourinha {S. Mcis) e carrapicho {P.
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ktppulaceac) com valores de 25,98%, 23,07%, 9,07%, 7,15% e 6,85% respectivamente

Juntas essas espécies somam 2601 indivíduos de 3606 encontrados. Para as

colonizadoras próximas ao mogno nào adubado (Tab. 4) as espécies mais abundantes

forma trema {T.micraniha) com 17,93%, vassourinha (S. ciu/cis) com 16,08%, juçara {S.

rií^ositm) com 12,77%, capim-roxo (P. conjiiyafimi) com 12,25% e envira-pente-de-

macaco {A.echinaki) com 8,99% As demais espécies tiveram seus valores inferiores a

6,20%.

Observando os dados de freqüência para as colonizadoras próximas ao mogno com

,adubaçào (Tab. 3), as espécies que tiveram uma melhor distribuição foram; capim-roxo

{P. conjugaíum) com 6,41%, trema ( T.micramha) com 6,20%, juçara (.V. ru^osum) com

6,20%, vassourinha (.V. ciukis) com 5,98% e carrapicho {P. lapptilaceae) com 5,98%,

juntas representaram mais de 30% da distribuição das espécies, indicando uma

distribuição irregular na regeneração natural desta área

Nos resultados de freqüência para as colonizadoras próximas ao mogno não

adubado (Tab. 4), veriílcou-se que as espécies com melhor distribuição foram juçara {S.

ntgosiim) com 7,63%, capim-roxo {P. conjugatum) com 7,63%, ixemdi*{T.micramha)

com 7,38%, vassourinha {S. dulci.s) com 6,87% e jumbeba-roxa {S. Juripeha) com

6,36%, representando juntas mais de 30?^ da distribuição das esj)écies, apontando para

uma distribuição desuniforme, com certeza intluenciado por fatores como: dispersão de

sementes, banco de sementes, dispersão por animais e pelo vento.

Tabela 1- Parâmetros fitossoi-iológicos para 10 espécies colonizadoras no plantio de pau-de-
balsa com adubaçào, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente Figueiredo
(sete meses após o plantio - período chuvoso)

Den.sidade Freqüência

N. Nome comum Ni Absoluta Relativa (%) Ab.soluta Relativa (%)

1 trema 1021 9453,70 25.51 .3..3.3 0.21

2 capim-roxo 886 8203.70 22,14 76,67 4.87

3 Juçara 470 4351,85 11,74 90,00 5.72

4 carrapicho 427 3953.70 10,67 3,3.3 0.21

5 \ assourinha 300 2777.78 7..50 3.33 0.21

6 capim-scco 154 1425,93 .3,85 10.00 0.64

7 cipó-cuniru 123 11.38.89 .3.07 96.67 6.14

8 lacrc-vcrmclho 75 694.44 1.87 .%.67 3.60

9 cipó (ni) 68 629.6.3 1,70 73.3.3 4.66

10 embaúba-branca 57 527.78 1.42 30.00 1.91
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Tabela 2- Parâmetros fitossociológicos para 10 cspccics coioiiizadoras no plantio de pau-dc-
balsa nào adubado, na recuperação de uma capoeira cm uma área de Presidente Figueiredo (sete
meses após o plantio - período chuvoso).

Densidade Freqüência

N. Nome comum Ni Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%)

1 trema 368 3407.41 21.31 100.00 8.36

2 capim-roxo 304 2814.81 17.60 100.00 8..36

3 N assourinha 292 2703,70 16.91 90.00 7.52

4 juçara 243 22.'i0.t)0 14.07 96.67 8.08

5 cnvira-pcntc-dc-inacaco (ó 601.8.3 3.76 20.00 1.67

6 lacre-vermclho 63 583.33 3.65 70.00 5.85

7junibcba-roxa 48 444.44 2.78 76.67 6.41

8 capim-scco 43 398.15 2.49 70.00 5.85

9 capim-fino 33 305.56 1.91 .30.00 4.18

10 junibcba-bnínca 27 2.30.00 1.36 • .36.67 ^4T4_

Tabela 3- Parâmetros fitossociológicos para 10 espécies colonizadoras no plantio de mogno
adubado, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente Figueiredo (sete meses
após o plantio - período chuvoso)

N. Nome comum Ni

pen.sidiide

Absoluta Relativa (%)

Freqüência

Ah.soluta Relativa (%)

1 capim-roxo 937 867.3.93 25.98 100.00 6.41

2 trema 832 7703.70 23.07 96.67 6.20

3juçara 327 3027.78 9.07 96.1)7 6.20

4 vassourinha 258 2388.89 7.15 93.3 3 5.98

5carrapicho 247 2287.04 6.85 9.3.33 5.98

6capim-seco 218 2018.52 6.05 76.67 4.91

7 cipó-curuni 153 1416.67 4.24 70.00 4.49

Spapoã 76 703,70 2.11 ' 76.67 4.91

9 cipó (ni) 67 620,37 1.86 53.33 3.42

10 capim (ni) 60 555.56 1.66 36.67 2.35
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Tabela 4- Parâmetros fitossociológicos para 10 espécies coloiiizadoras no plantio de mogno nào
adubado, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente Figueiredo (sele meses
após o plantio - período chiu oso).

N. Nome comum Ni

Abundância Frequêncía

Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%)

1 treina 417 3861.11 17.93 96.67 7.38

2 vassourinha .374 .3462.96 16.08 90.00 6.87

3 juçara 297 2750.00 12.77 100.00 7.63

4 capini-ro.\o 285 2638.89 12.25 100.00 7.63

5 cin ira-pcntc-de-inacaco 209 1935.19 8.99 26.67 2.04

6 carrapicho 144 1333.33 6.19 46.67 3..56

7 lacrc-vcrinclho 81 7.50.00 3.48 70.00 5.34

8 liririca 65 601.85 2.79 63.3.3 4.83

9junibcba-ro.\a 56 518.52 2.41 83.33 6.36

10 banana-brava 41 .379.63 1.76 10.00 0.76

5.1.3 índices de diversidade de Shannon-Weaver (H')

A diversidade de espécies na regeneração natural próxima as espécies plantadas

(pau-de-balsa e mogno) pode ser verificada nas Tabelas 5. De acordo com este índice,

quanto maior for o H' maior será a diversidade Pode-se verificar que a regeneração

natural próximo ao pau-de-balsa não deve ter sofrido influência da adubação, pois nas

duas situações os valores são bem próximos uns dos outros e apenas uma amostra cm

cada situação mostrou indice inferior a 1.

O contrário é notado na regeneração natural próximo ao mogno, o índice se mostrou

superior a 1 apenas na situação adubada, enquanto que para a situação sem adubação,

todas as amostras mostraram indice inferior a 1, o que revela uma baixa diversidade de

espécies. Comparando as médias do índice dentro das amostras, veriticou-se que o

tratamento com mogno adubado foi o mais diverso (1,99) seguido pelo tratamento com

pau-de-balsa não adubado (1,95) e pau-de-balsa adubado (1,94), o menos diverso foi o

tratamento com mogno não adubado (0,80).
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Tabela 5 - índice de di\ersidade de Siiannon-\Vca\er para as amoslras de pau-de-balsa c
mogno (adubado e não adubado) no período chuvoso

,  . índice
Espécies
centrais Ad^iibndo Não adubado

Pau-de-balsa 1,94 1,95

Mogno 1,99 0,80

5.1.4 (la.s.sificaçcto hicniiyuicci das c.spécic.s colonizadoras do plantio

Na Figura 7 sào apresentados os refinamentos e divisões por grupos e nomes das

espécies indicadoras que foram determinadas tanto pela ocorrência nas amostras como

pela abundância. Os autovalores representam a contribuição relativa a cada componente

e o autovalor é uma indicação direta da importância do componente na explicação da

variação total dos dados e podem ter significado ecológico quando sào consideradas

fortes, ou seja, se o autovalor for superior a 0,3 (Felfili & Venturoli, 2000).

Pode-se perceber pelos autovalores que somente juçara {S. ru^o.sumyQ capim rabo-

de-raposa {Andropogon hiconâs) apresentaram valores superiores a O, 3, o que indica

algum significado ecológico. Esse significado representa a contribuição relativa de cada

componente para a explicação do total da variação nos dados. Já as espécies capim-seco

(ni) e trema micmntha), apesar de serem bastante abundantes na área, não

mostraram valores significantes, enquanto que a embaúba (( ccropia sp.) apareceu em

muitas divisões com valores próximos de 0,3. Esta espécie é característica de capoeiras,

pois sào consideradas espécies tolerantes ao sol e favorecem o crescimento de outras

sob sua sombra.

Estudos comprovam que as embaúbas {Ceaopia spp.) são grupos de espécies dos

mais caracteristicos da fase pioneira na região amazônica, pois sào muito exigentes pelo

fator luz, além de serem eficientes no forrageamento de nutrientes, principalmente

nitrogênio devido ao alto teor de nitrito redutase. Essas espécies, em conjunto com

outras, cobrem rapidamente o solo modificando e criando novas condições ecológicas,

de tal modo que outras espécies que não toleram muita luz, podem crescer sob sua sobra

(Schubart, 1983).
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Mogno

(60 amostras)
Pau-de-baisa

(60 amostras)

Adubado

(30 amostras)

Sem adubação
(30 amostras)

AdubadoSem adubação

(30 amostras) (30 amostras)

Indicadoras (0,1908)
capim fino, capim roxo,

dima, embaúba

Indicadoras (0,1460)
cipó (ni), capim (ni)
cairapicho, trema

Indicadora (0,1907)
banana brava

Indicadoras (0,1541)
embaúba, Jussara,

vassourinha

Indicadoras (0,1523)

grama fina, trema,
capim rabo de raposa,

lacre vermelho, capim seco

Indicadora (0,2448)
tiririca

Indicadoras (0,1528)

taboca, envira pará-pará,
capim fino, ni

Indicadora (0,1519)

capim seco

Indicadora (0,2509)
capim fino

Indicadora (0^212)
Jussara

Indicadora (0,2897)
capim seco

Indicadora (0,1781)

trema

Indicadora (0,3997) ^
capim rabo de raposa

i  Indicadoras (0,2178)

cipó cumru, envira pará-pará.

Indicadora (0,2996)

embaúba

tmnca

Indicadoras (0,2341) í

cipó de leite, embaúba,
banana brava, carrapicho

Indicadoras (0,1622)

capim (ni), cipó tintajussara,
Jurubeba, capim fino

Indicadora (0,2419)
ni

Indicadora (0,2478)
embaúba

^ Indicadoras (0,2791)
I  embaúba

Indicadora (O, 2319)
carrapicho

Figura 7 Dendrograma de ordenação das 120 amostras (pau-de-balsa e mogno) pelo método de
Twinspan (período chuvoso).
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5.1.5 SimiUiridacic cuírc us iinuKsíraspelo coc/lcicnfc de SOrv/iscn c Po/w/iUii^c/u dc
Similaridade

O coeficienlc dc SOrcnscn é uni inctodo qiialitalivi) c se baseia na presença e na

ausência das espécies, enquanto que a Porcentagem de Similaridade é um método

quantitativo e se baseia na abund<ância de indivíduos por espécies. Os coeficientes

apresentados nos gráficos foram calculados através do soíhvare MVSP, mostrando a

similaridade entre as amostras de pau-de-balsa (adubado e luào adubado) e para mogno

(adubado e nào adubado).

Considerando presença e ausência das espécies dentro das amostras de pau-de-balsa

(adubado e nào adubado), observa-se pelo Coeficiente de SGrensen (Fig. 8) que as

amostras sào bem similares. Os dados demonstraram que as espécies que ocorrem no

lado adubado também ocorreram no lado nào adubado, uma vez que este índice dá um

peso maior as espécies comuns. E, sendo assim, cada espécie tem a mesma chance de

estar presente em ambas ás áreas. Este coeficiente indica alta similaridade quanto mais

próximo de 1 estiverem às amostras.

A Fig. 9 mostra o gráfico de Porcentagem dc Similaridade para o pau-de-balsa, que

se baseia na abundância dc espécies. Obscrvou-sc que as amostras também sào bem

similares, most'rando que o fator adubaçào foi indiferente para o desenvolvimento em

ambas as áreas (adubada c nào adubada). Observou-se também algumas interações entre

as amostras adubadas e nào adubadas, evidenciando que estas também sào similares,

algumas amostras mostraram mais de 60% de similaridade

O coeficiente de SGrensen (Fig 10) e Porcentagem de Similaridade (Fig. 11) para as

amostras de mogno (com e sem adubaçào), mostraram também que o fator adubaçào

nào influenciou na presença e ausência das espécies e muito menos na sua distribuição.

Nas amostras de mogno ocorreram muito mais interações entre as amostras adubadas e

nào adubadas, mais de 70% de similaridade (Fig. 1 1).
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UPGMA

adubado

0.6 0.7

Coeficíonte do Soronscn

Figura X. Similaridade entro as 60 amostras de paii-de-balsa (adubado e nào adubado) obtida
pelo método de SGrensen (periodo eluivoso).

UPGMA

nao

adubado

adubado x não adubado

Porcentagem de Similaridade

Figura 9. Similaridade entre as 60 amostras de pau-de-balsa (adubado e nào adubado) obtida
pelo método de Porcentagem de Similaridade (período chuvoso)
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UPGMA

0,28

nao

adubado

adubado

0,52 0,64

Coeficiente de Sorensen

0,76 0,88

Figura 10. Similaridade entre as 60 amostras de mogno (adubado e nào adubado) obtida pelo
método de SOrcnsen (período chuvoso).

UPGMA

nào adubado

adubado

adubado x

nào adubado

Porcontagem do Similaridade

Figura 11 Similaridade entre as 60 amostras de mogno (adubado c nào adubado) obtida polo
método de Porcentagem de Similaridade (período chuvoso).
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5.1.6 Classes de disíàncias íIíis colonizado! as e médias dos parâmetros

Analisando a Fig. 12, observou-sc que bem próximo da planta central (pau-de-balsa)

ocorreu uma concentração de indivíduos, porém quanto mais distantes da planta central,

melhor distribuído estavam (classe de distância l-l,5m). í-ssa maior concentração pode

estar sendo influenciada pelo método de plantio no ato do plantio, pois a terra próxima à

cova foi utilizada como parte do substrato, o que justiflca a competição intra-especifica

pela alocação de recursos primários para seu estabelecimento e crescimento.

Dentro desta dinâmica e movimentação de espécies, Peet (1992) sugere dois

modelos alternativos para serem testados a fim de explicar como e porque comunidades

devem mudar durante a sucessão. O primeiro baseia-se nas características biológicas das

espécies para explicar sua distribuição ao longo de um gradiente temporal. Ou seja, este

considera o nicho especializado da espécie, onde as diferenças nas características

fisiológicas e adaptações durante sua história de vida ao ambiente físico e biótico

determinam o sucesso das espécies num gradiente temporal.

O segundo mostra que as interações competitivas de populações causam gradiente

temporal na organização das comunidades. A competição entre e dentro das espécies,

determinada pelo tamanho da população e estratégias das espécies, são mecanismos que

resultam em previsibilidade da comunidade vegetal presente.

O comportamento da vegetação que está se estabelecendo na área de estudo parece

se ajustar melhor ao segundo modelo, onde nos estádios iniciais a competição ainda não

está tão intensa. l'ste resultado confirma um dos objetivos que era verifícar se as

espécies plantadas facilitam o processo de sucessão Pode-se observar (|ue dentro desta

classe de distância (l-l,5m) o pau-de-bâlsa responde melhor ao lavorecimento de outras

novas plantas. Porém, existe uma grande complexidade e especificidade dentro dos

processos sucessionais nos diferentes ecossistemas, exigindo uma combinação de

fatores ambientais, fisiológicos e biológicos, para caracterizar as mudanças (Peet, 1992).
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classes de distâncias

I Pau-de-Balsa Adubado □ Pau-de-Balsa Não adubado

Figura 12. Classes de distâncias para o número de indivíduos encontrados próximos às espécies
plantadas (período chuvoso).

O teste estatístico F para a causa de variação "tratamentos" (espécies: pau-de-balsa
e mogno e adubação: adubado e não adubado) não apresentou significância para o
número de indivíduos, porém a adubação e a interação (ExA) mostraram significância
(Anexo 9). O elevado valor de coeficiente de variação para o número de indivíduos
demonstra a grande heterogeneidade da área amostrada. O teste F foi significativo para
altura (Anexo 10) das plantas colonizadoras e para o diâmetro do coleto (Anexo 11),
com coeficientes de variação altos (92,1% e 89,79%) devido provavelmente às próprias
relações interespecíficas entre a comunidade vegetal, e não demonstrou significância
para distância (Anexo 12) em relação às espécies centrais (pau-de-balsa e mogno) com
coeficiente de variação de 6,77%.

O teste de médias para os parâmetros avaliados: número de indivíduos, distância de
cada indivíduo para a planta central, diâmetro do coleto e altura, mostraram que para as
colonizadoras próximas ao pau-de-balsa adubado não houve diferenças. Comparando
com o pau-de-balsa não adubado, a diferença foi apenas em relação ao número de
indivíduos. Já para as colonizadoras próximas ao mogno, além da diferença no número
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de indivíduos, as plantas cresceram melhores em diâmetro do coleto e altura no

tratamento adubado (Tabela 6)

Tabela 6. Teste de médias para os i)arâmetros avaliados nos indivíduos colonizadores; número
de indivíduos (ní). distância em metros (L) de cada indiv íduo para a planta central, diâmetro do
coleto cm centímetros (DC) e altura em metros, para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno.

Parâmetros
Pau-(le-balsa

Ni

L(m)

DC (cm)
H(m)

Adubado

67,2 Ia

1,13 a

0,06 a

0,23 a

Não adubado

Mogno

29,01 b

1,17 a

0,03 a

0,16 a

Adubado

" 59,92 a ^
1,14 a

0,14 a

0,41 a

Não adubado
'39,26 b '
1,14 a

0,05 b

0,24 b

* Médias seguidas da incsma letra iiào diferem entre si. ao nível de 5"/o de probabilidade, pelo
teste de Tiikev.

5. 2 Composição floristica (período menos chuvoso)

5.2.1 Espécies colonizadon is

A coleta no período menos chuvoso foi em outubro de 2002, um ano e três meses

após o plantio. Nesta fase a área amostrada apresentou um total de 2635 indivíduos

colonizadores para o pau-dc-balsa (adubado e não adubado) c 3804 para o mogiK^

(adubado e não adubado), distribuídos etn 144 espécies e 50 lamilias Comparando com

o período chuvoso (Fig. 13) a dinâtiiica da legeneraçâo mostra que algutnas espécies

pioneiras começam a ceder lugar para espécies arboieas intermediárias e clímax como

abiurana {Micropholis guiancusis), breu {Protiuni spp ), sucupira-chorona {Andira

parvijlora), sucupira-preta {Diplotropis purpurea) e outras

Leal Filho (2000), estudando a dinâmica da regeneração natural de florestas

exploradas na Amazônia brasileira, observou que em todos os tipos de distiirbios as

espécies clímax estabelecidas superaram as espécies pioneiras, com destaque para as

áreas de florestas remanescentes e primárias As ârvoies, que na sucessão florestal

emergem acima da vegetação de gramíneas e de aibustos dominantes são, para Nepstad

34



et al (1991), amenizadoras das barreiras naturais para o estabelecimento de novos
indivíduos arbóreos sob elas.

Período chuvoso Perbdo menos chuvoso

Q espécies ■ famflías

Figura 13. Número de espécies e famílias encontradas próximas às espécies plantadas (pau-de-
balsa e mogno) na área de estudo no Km 28 da estrada de Balbina - Amazonas.

Nesta segunda análise, observou-se que o fator adubação não influenciou a dinaimca
da regeneração, pois desta vez houve um efeito contrário ao da analise no penodo
chuvoso, uma vez que as colonizadoras ocorreram muito mais próximas ao mogno nao
adubado. Já para o pau-de-balsa a tendência foi à mesma que na primeira análise
(período chuvoso).

Pau-de- balsa
Mogno

Não

adubado

47%
Adubado

53%

Não

adubado

54%

Adubado

46%

Fiaura 14a. Porcentagem de espécies colonizadoras próximas ao pau-de-balsa adubado
e não adubado; 14b. Porcentagem de espécies colonizadoras próximas ao mogno
adubado e não adubado (período chuvoso).



5.2.2 Dcn.siíhuJc e hrcqíicuciu dus coUniizcuionis

Nesta segunda análise observou-se que a detisidade das espécies diminuiu

consideravelmente. A espécie coloni/.adora cjue apresentou maioi abundância próxima

ao pau-de-balsa adubado ( Tab 7) foi o carrapiclio {rriva lüppnlctceaL'). com 268

indivíduos de um total de 1292, representando 20% dos indivíduos encontrados para

este tipo de tratamento. As quatro espécies mais abundantes foram vassoura-de-botão

{Scoparia Jii/ci.s), trema {Trema micraníha), cipó-cururu {Dcrris flori bunda) e juçara

.{Sofanum rui^osum) com densidade relativa de l5,94°o, 12,23® o, 10,45% e 7,89%,

respectivamente. Apenas estas seis espécies representam mais de 65%o das

colonizadoras encontradas, as demais espécies apresentaram valores de densidade

relativas inferiores a 3,90%.

Para o pau-de-balsa não adubado (Tab. 8) as cinco espécies mais abundantes toram

vassoura-de-botão (.V. dulci.s), trema {T.micran{ha)/]u(;'à\c\ (.V. ru^osum), lacre-vermelho

{1'i.smia ^uiancn.sis) e Hnvira-pentc-de-macaco {.Apciha cc/unafa) com densidade

relativa de 28,89%, l2,88®/o, 9,98%, 9,08®/o e 4,17%. As demais espécies apresentaram

valores inferiores a 4,10%

Observando os dados de freqüência para as colonizadoras próximas ao pau-de-balsa

adubado (Tab. 7), as espécies com melhor distribuição foram carrapicbo

{P.íappulaceae), vassoura-de-botão {S. í////t7.s), trema {I.micraníha), cipó-curmu {D.
fíoribunda) e juçara (.V. ru^osum), com frec|uência relativa de S,06®u, 8,06%, 8,06®o

7,50% e 7,50%, respectivamente, juntas somaram 39, l8'/'ó da distribuição dentro das

parcelas Enquanto algumas espécies tiveram apenas uma ocorrência, estas ocorreram

em praticamente todas as amostras. As espécies mais Ireqüentes que colonizaram

próximo ao pau-de-balsa não adubado (Tab. 8) foram vassoura-de-botão (ó. ru}j;o.sum).

trema {T.micrantha), juçara {S. rugo.sum), lacre-vermelho (/ '. ^uiancn.si.s) e jurubeba-

roxa {Solanum juripcba) com valores de freqüência relativa cm 7,61® o, 7,88®/(), 7,88%,

7,34% e 6,25%, respectivamente A distribuição das espécies continuou de íorma

irregular, sugerindo que existe a influência de algum outro fator, como strcss hídrico,
temperatura, nutrientes, etc

As colonizadoras próximas ao mogno adubado (l ab 9), que apresentaram os

maiores valores de densidade relativa, foram vassoura-de-botão {S. ru^o.sum),
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carrapicho {P.lappukweae), capini-seco (ni), trema {'I.micranfhit) c juçara (.V. ru^^osum)

com valores de 1 1,15%, 8,80^o, 8,78" o c 7,79%, respectivamente, juntas

somaram 934 dos 1901 indivíduos encontrados, ou seja, representaram quase 50% das

colonizadoras encontradas próximas ao mogno ()bser\ou-se que o carrapicho

(P./appulüceuc) praticamente dobrou sua densidade, pois no período chuvoso

apresentou valor de 6,85% e desta vez apresentou valor de 1 1,15%, enquanto que o

capim-roxo {Puspciluni c<)Hfit}^ntuiu), que no período chu\oso apresentou o maior valoi

de densidade (25,98%), desta vez sua densidade caiu para 2,84%.

Para as colonizadoras do mogno sem adubaçào (1'ab. 10), as espécies mais

abundantes foram: papoà {Uomolepis aíurcnsis) com 24,17%, carrapicho

{P.kippuíacecic) com 12,61%, cipó-cururu {D. florihunda) com 10,40%, vassoura-de-

botào {S. nt^osum) com 9,35% e trema (l.micnuuha) com 7,46%, juntas

corresponderam a mais de 60" o da densidade da área

Observando os dados de freqüência para as colonizadoras próximas ao mogno

adubado (Tab. 9), as espécies que tiveram uma melhor distribuiçcào foram trema

{T.micrantha) e juçara {S. ru^osum) com os mesmos valores (6,31%), vassoura-de-

botào {S. nt}^()sum) com 6,08"/ó, carrapicho (P.lapptdoccae), papoà (//. ciíurcnsis) o

lacre-vemielho (l. ̂iticincnsis) latnbém com a mesma distribuição) (5,4l"'o). Os dados de

freqüência para* as colonizadoras próximas ao mogno nào adubado (Tab. 10) mostram

que as espécies melhor distribuídas foram papoà (//. atnrcnsis) e carrapicho
{P.lappulaceae) com os mesmo valores de freqüência relativa (6,71%), trema

{T.micrantha) com 6,25"^, cipó-cururu {!). fionhunda). vassoura-de-botào (ó. ni^osnm)

e juçara {S. nt^^osmu), também com os mesmo valores (6,()2"/o). f.stes dados mostraram

que a distribuição das espécies continua de forma irregular, onde o processo sucessional

nào está claramente definido ainda
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Tabela 7 - Parâmetros ntossociològicos para 10 cspéeics eolonizadoras iio plantio de paii-de-
balsa adubado, iia recuperação de uma capoeira em uma áiea de Presidente l'iguciredo (um ano
c três meses após o plantio - período menos chuvoso)

N. nume comum Ni

Densidade

Absoluta Relativa

Freqüência

Absoluta Relativa

1 carrapiclu) 268 2481.48 20.74 96.67 8.06

2 \ assoura-dc-botão 206 1907.41 15.94 96.67 8.06

3 trema 158 1462.96 12.23 96.67 8.06

4 cipó-curuni 135 1250.00 10.45 90.00 7.50

.s juçara 102 944.44 7.89 90.00 7..50

6 lacrc-\cnncllio 50 462.96 3.87 73.33 6.11

7 cipó 48 444.44 3.72 63.33 5.28

S cmbaúba branca 39 .361.11 3.02 .50.00 4.17

9 cipó-tinta 35 324.07 2.71 46.67 3.89

10 lacrc-branco 35 324.07 2.71 43.3.3 3.61

Tabela 8 ~ Parâmetros fitossociológicos para 10 espécies colonizadoras no plantio
balsa não adubado, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente Figii

ano c três meses após o plantio - periodo menos chuvoso).

Densidade F reqilência

N. nome comum Ni Ab.soluta Relativa Ab.soluta Relativa

1 \assoura-dc-bot;lo 388 3 592..59 28.89 93.33 7.61

2 trema 173 1601.85 12.88 96.67 7.88

3 juçara 134 1240.74 9.98 96.67 7.88

4 lacrc-vcrinclhü 122 1 129.63 9.08 90.00 7.34

5 cnvira-penic-dc-macaco 56 518.52 4.17 16.67 1.36

6 capim-scco 55 509.26 4.10 56.67 4.62

7 jurubcba-ro.\a 46 425.93 3.43 76.()7 6.25

X cipó-cuniru 34 314.81 2.53 43.33 3.53

9 cariapicho 3 1 287.04 2.31 50.00 4.08

10 eipò-unlia-dc-uaio 31 287.04 2.31 26.(>7 2.17
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Tabela 9 - Parâmetros ntossociológicos para 10 espéeies coloiuzadoras no plantio de mogno
adubado, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente I igueiiedo (um ano e três
meses após o plantio - período menos chuvoso).

Densidade

N. nome comum Ni Absoluta Relativa

FiTílücneja

Absoluta Relativa

1 vassoura-dc-bolão 238 2203.7(1 \2.52 90.00 6.08

2 carrapicho 212 1962.96 1 1. 1.^ 80.00 .3.41

capiin-scco 169 1.S64.81 8,89 6.3,33 4.28

4 trema 167 l.s46..3() 8.78 93.33 6.31

5 juçara 148 1370.37 1.1') 9.3.33 6.31

6 papoíl 147 1.361.11 7.73 80.00 .3.41

7 cnvira-pcntc-dc-macaco 126 1 166.67 6.63 26.67 1.80

8 lacrc-branco 15 694.44 3.9.3 7.3.3.3 4.9.3

y lacre vermelho 66 611.11 .3.47 80.00 .3.41

lOcipó-ciinmi 66 61 i.n_ .3.47 .^0.00 3.38

Tabela 10 - Parâmetros fitossociológicos para 10 espécies colonizadoras no plantio de mogno
não adubado, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente l igueiredo (um ano e
três meses após o plantio - período menos chuvoso).

N. nome comum Ni

Densidade

.Absoluta Relatísa

Freqüência _

.Ab.soluta Relativa

1 pa|)Oá 460 42.39.26 24.17 96.67 6.71

2 camipicho 240 2222.22 12.61 96.67 6.71

3 cipó-cururu 198 1833.33 10.40 86.67 6.02

4 vassoura-dc-bolào 178 1648.1.3 9.33 8í).67 6.02

.3 trema 142 1314.81 7.46 90.00 6.23

6 juçara 1 13 1046.30 3.94 86.()7 6.02

7 ci|)ó-tinta 81 7.30.00 4.26 í»0.00 4.17

8 junibeba-ro.xa .37 327.78 3.00 .3().67 .Í.94

9 cmbaúba branca 4.3 416.67 2.36 66.67 4.63

10 lacre-Ncrmclho 4.3 416.67 2.3() (.3. V3 4.40

30



S.2.3 inJiccs c/c c/ivcrsic/ciiic Jc S/mnnon - H cctvcr (H')

A Tabela 1 1 indica os Índices de diversidade entre as amostras de pau-de-balsa

(adubado e nào adubado) e mogno (adubado e nào adubado). Como já foi mencionado

anteriormente, cjuanto maior for este indico (11 ) maior sor<'i a diversidade. Comparatuio

as médias dos Índices entre as amostras, veiiticoii-se cjue neste período (menos

chuvoso) as amostras de mogno adubado foram as mais diversas (2,17), seguidas pelas

amostras de mogno nào adubado (2,16), pau-de-balsa adubado (2,07) e pau-de-balsa nào

, adubado (1,98). Observando os índices, verificou-se que o fator adubaçào realmente nào

influenciou na diversidade das espécies, pois nas duas situações (período chuvoso e

menos chuvoso) os valores continuaram bem próximos

Tabela 11 - índice de diversidade de Shannon-Weavcr para as amostras de pau-de-balsa c
mogno no período chuvoso (adubado c nào adubado) de pau-dc-balsa

^  , . Índice H'
Especies
centrais

Adubado Não adubado

Pau-de-balsa 2,07 1.98
__

#

5.2.4 (lassiftcciçüo hicnircfuicii deis espécies caicmizcidorcis no piciníio

Na Figura 15 sào apresentados os refinamentos e divisões por grupos e nomes das

espécies indicadoras que foram determinadas tanto pela ocorrência nas amostras como

pela abundância.

Observando os autovalores, a espécie castanha-de-cutia ((asearia javiíensis)

apresentou o maior autovalor (0,40) e abiurana {I*oiiíeria ^iikinen.si.s), cajurana (ni),

cipó-cururu {Derris florihunda) e jaca-brava {Brosinuim giiicwen.sis) apresentaram

valores superiores a 0,.3 Porém, observou-se que espécies arbóreas como embáuba

{Cecropia spp ), buxuxu (A/iconia sp.) trema {'/'renui micmnthn), e lacre-branco
{Vismia friiianensis), aparecem também como indicadoras, ocorrendo em praticamente

toda a área.

40



Pau-de-balsa

(60 amostras)

Adubado

(30 amostras)

Indicadoras (0,2047)
embaúbajussara,

buxuxu, cipó (ni)

Indicadora (0,2168)
capim rabo de raposa

Sem adubação
(30 amostras)

Indicadoras (0,2065)
bananinha

jumbeba

Indicadoras (0,1917)
jurubeba, carrapicho
trema, cipó, mucurão

Mogno
(60 amostras)

Adubado

(30 amostras)

Indicadoras (0,2247)
carrapicho
papoã

Indicadora (0,2117)
tiririca

Sem adubação
(30 amostras)

Indicadoras (0,1865)
carrapicho, jurubeba,

vassourinha, trema, papoã

Indicadora (0,1937)
feijão branco

Indicadora (0,3589)
abiurana

Indicadora (0,4039)
castanha de cutia

Indicadoras (0,3261)
cajurana

cipó cururu

Indicadora (0,3251)
jaca brava

Indicadoras (0,1954)

trema, carrapicho,
cipó tinta, lacre branco

Figura 15. Dendrograma de Ordenação das 120 amostras (pau-de-balsa e mogno) pelo método
de Twinspan (período menos chuvoso).
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5.2.5 Sinülahiiatie entre as amostras pelo coeficiente cie SOrensen e Porcentagem cie
Similaruiade

Considerando presença e ausência das espécies dentro das amostras de pau-de-balsa

(adubado e não adubado), observou-se pelo Coeficiente de S0rensen (Fig. 16) que as

amostras são bem similares, ou seja, continuam na mesma tendência da análise do

período chuvoso onde as espécies que ocorreram no lado adubado também ocorreram

no lado não adubado.

A Fig. 17 mostra a Porcentagem de Similaridade, com base na abundância de

.espécies. Observou-se que as amostras também são bem similares, passando de 60%,

mostrando que a composição entre as amostras não sofreu grandes variações.

O coeficiente de SOrensen (Fig. 18) e Porcentagem de Similaridade (Fig. 19), para

as amostras de mogno (adubado e não adubado), mostraram também que o fator

adubaçào não influenciou na presença e ausência das espécies e muito menos na sua

distribuição.
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UPGMA

0,28

não adubado

adubado

0.4 0,52 0.64

Coeficiente de Soiensen

0,76 0,88

Figura 16. Similaridade entre as 60 amostras de paii-de-balsa (adubado e não adubado) obtida
pelo método de Sorcnscn

UPGMA

não adubadc~t

adubado

36 52

Potconlagotn do Similundado

Figura 17 Similaridade entre as 60 amostras de pau-de-balsa (adubado c nào adubado) obtida
pelo método dc Porcentagem de Similaridade.

43



UPGMA

não adubado

adubado

0.4 0.5 0.6 0.7

Coericicnto de Sorensen

0.8 0.9

Figura 18. Similaridade entre as 60 amostras de mogno (adubado e não adubado) obtida pelo
método de Sorensen.

01 0)
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O" cr
01 01
Q. Q.
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X
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UPGMA

adubado

36 52

Porcenlaoem de Similaridade

Figura 19. Similaridade entre as 60 amostras de mogno (adubado c não adubado) obtida pelo
método de Porcentagem de Similaridade. ~
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5.2.6 Classes de distâncias das colonizadoras e médias dos parâmetros

Analisando a Fig. 20 observou-se que próximo da planta central (mogno) ocorreu

uma concentração de indivíduos até a classe de distância de 1,5 m. Porém, quanto mais

distantes da planta central, menos indivíduos foram encontrados. O que pode ser

justificado pela competição intra-específica entre as espécies, principalmente pela

alocação de recursos primários para seu estabelecimento e crescimento.

0-1 1-1,5 1,5-2 2-

classesde distâncias (m)

Mogno Adubado □ Mogno Não adubado

Figura 20. Classes de distâncias para o número de indivíduos encontrados próximos às espécies
plantadas (período menos chuvoso).

O teste estatístico F para a causa de variação "tratamentos" (espécies: pau-de-
balsa e mogno e adubação: adubado e não adubado) foi significante para (E) e não foi
significativo para (A) e para interação (ExA) (Anexo 13), com coeficiente de variação
de 33,33%. Diante da não significância do teste F para o número de indivíduos
colonizadores, foi testada a hipótese de que o desenvolvimento e crescimento de novas
espécies em plantios com e sem adubação, por meio da regeneração natural, é
influenciado pela espécie plantada.

O teste F foi significativo para altura (Anexo 14) para os tratamentos e para a
interação com coeficiente de variação de 21, 66%. Para o diâmetro do coleto não foi



significativo somente para a (A) (Anexo 15), com coeficiente de variação de 40,55%. O

parâmetro distância das colonizadoras para a planta central toi significativo para os

tratamentos e não foi significativo para a interação (E.xA) com coeficiente de variação

de 54, 56% (Anexo 16)

O teste de médias para os parâmetros avaliados (número de indivíduos, distância de

cada indivíduo para a planta central, diâmetro do coleto e altura), mostraram c]ue para as

colonizadoras próximas ao pau-de-balsa adubado não houve diferenças. Comparando

com o pau-de-balsa sem adubaçào, a diferença foi apenas em relação à altura das

colonizadoras. Para as colonizadoras próximas ao mogno, a única diferença também foi

em relação à altura das colonizadoras (Tabela 14).

Tabela 12. Toste de médias para os parâmetros avaliados nos indivíduos colonizadores: numero
de indivíduos (ni). distância em metros (L) de cada indivíduo para a planta central, diâmetro do
coleto em centímetros (DC) e altura em metros, para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno
(período menos chuvoso).

Pau-de-balsa Mogna
Parâmetros Adubado Não adubado Adubado Não adubado

Ni 22,19 a 22,06 b 32,13 a 32,0 a
L(m) 1,14 a 1,16 a 1,39 a 1,16 a
DC(cm) 0,52 a 0,43 a 0,89 a 0,96 a
H(m) ' 0,56 a 0,30 b 0,37 b ^08 a

* Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si. ao nív el de 5% de probabilidade, pelo
teste de Tukev.
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6. Conclusões e Recomendações

Com relação às espécies plantadas o mogno mostrou-se uma espécie facilitadora

dentro do processo sucessional, pois agregou muito mais indivíduos que o pau-de-balsa.
Apesar deste estudo ter sido realizado em uma escala pontual, pode-se afirmar que estas
espécies são promissoras para a recuperação de áreas degradadas. Entretanto, vale
ressaltar, que estes resultados valem apenas para a área estudada, pois seria necessário
um conjunto de estudos mais aprofijndados em escala temporal,

Durante o período de estudo (10 meses) com duas observações, verificou-se que na
dinâmica do processo sucessional, as etapas iniciais foram caracterizadas por espécies
tolerantes ao sol como trema {Trema micran1ha\ vassourinha (Scoparia dulcis) cipó

cururu {Derris floribundd) carrapicho {Paspalum conjugatum) e outras que
desempenharam o papel de preparar o solo para o estabelecimento de novas espécies
menos exigentes as condições adversas do ambiente;

A regeneração não sofreu influencia da adubação, pois os índices de diversidade
entre os tratamentos foram bem próximos;

O fator adubação foi indiferente para o desenvolvimento de novas espécies na área
estudada, ou seja, não influenciou na presença e ausência de novas especies e muito
menos na sua distribuição. O que foi testado estatisticamente, pois no processo natural
de regeneração, cada espécie desenvolve características próprias procurando adaptar se
às condições ambientais. Sugere-se estudar os efeitos dos microrganismos e mesofauna
do solo no favorecimento de ambientes degradados, em escalas temporais, relacionando
com fatores ambientais como água, luz e disponibilidade de nutrientes. Pois, para se
caracterizar as mudanças dentro do processo sucessional deve haver uma combinação
dos fatores ambientais, fisiológicos e biológicos.
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Anexos

Anexo 1- Parâmetros fitossociológicos (período chuvoso) para as espécies colonizadoras no
plantio de pau-de-balsa adubado, na recuperação de uma capoeira cm uma área de Presidente
Figueiredo.

Den.NÍdade Freqüência

N. Nome comum Ni Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%)

'ibid

1 trema 1021 9453.70 25.51 3.33 0.21

2 capim roxo 886 8203,70 22,14 76.67 4,87

Sjuçara 470 4351,85 11,74 90.00 5,72

4 carrapicho 427 3953,70 10.67 3,33 0.21

5 vassourinha 300 2777.78 7.50 3.33 0,21

6 capim seco 154 1425,93 3,85 10,00 0,64

7 cipó cuniru 123 1138,89 ^.07 96,67 6,14

8 lacre vermelho 75 694,44 1.87 56,67 3,60

9 cipó (ni) 68 629,63 1.70 73,33 4,66

10 embaúba branca 57 527,78 1.42 30.00 1.91

11 capim (ni) 49 453,70 1,22 3.33 0,21

12 embaúba ro.xa 47 435.19 1.17 3,33 0,21

13papoã 45 416,67 1.12 100,00 6,36

14 cipó tinta 41 379,63 1,02 3,33 0,21

ISjurubeba roxa 31 287,04 0,77 3,33 0,21

16 cipó quadrado 17 157,41 0,42 3,33 0,21

17 muiratinga 15 138,89 0,37 6,67 0,42

ISjurubeba branca 15 138,89 0,37 3,33 0,21

19 capim fino 13 120,37 0,32 6,67 0,42

20 grattjpnlia 11 101,85 0.27 46,67 2,97

21 taboca 10 92,59 0.25 3,33 0,21

22 grão de galo 8 74,07 0.20 3,33 0,21

23 tabaco bravo 6 55..56 0.15 16.67 1,06

24 batata mairá 5 46.30 0.12 20.00 1,27

25 urabáia 5 46.30 0.12 6,67 0,42

26 freijó branco 5 46,30 0.12 6,67 0,42

27 cipó estalador 5 46,30 0.12 6.67 0,42

28 pitomba da mata 5 46,30 0.12 3.33 0,21

29 mucurão 5 46,30 0,12 3,33 0,21

30 rapim navalha 5 46,30 0,12 . 3,33 0,21

31buxuxupeludo 5 46,30 0,12 3,33 0,21

32branquinha 5 46,30 0,12 3,33 0,21

33 ata brava 5 46,30 0,12 3,33 0,21

34 pimenta de nambú 4 37,04 0,10 13,33 0,85

35 amarelinho 4 37,04 0,10 3,33 0,21

36 ni 3 27,78 0,07 86,67 5,51

' 37 piriquiteira amarela 3 27,7A 0,07 10,00 0,64

;  138 pimenta braba 3 27,78. 0,07 10,00 0,64

: 139 capim estrelinha 3 27,78 0,07 10,00 0,64

'4|()capim rabo de raposa 3 27,78 0,07' 3,33 0,21

4l8nimã 2 18,52 0,05 100,00 6,36

l42^umna 2 18,52 0.05 100,00 6,36

Í43manipâ 2 18,52 0,05 96,67 6,14
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44 capim verde 2 18.52 0.05 10.00 0.64

45jurubeba 2 18.52 0.05 6.67 0.42

46 en\'ira bobó 2 18.52 0.05 6.67 0.42

47 cipó seco 2 18.52 0.05 .3..13 0.21

48 cipó de fogo 2 18.52 0.05 3.33 0.21

49 buxuxu 2 18.52 0.05 3,33 0.21

50 cipó d'agua 1 9.26 0.02 66.67 4.24

51 goiaba de anta 1 9.26 0.02 63.33 4.0.3

52 purui 1 9.26 0.02 60.00 3.81

53 itaúba roxa 1 9.26 0.02 50.00 .3.18

54jasmim 1 9.26 0.02 26.67 1.69

55 cipó de leite 1 9.26 0.02 23.33 1.48

56 quebra pedra ro.xa 1 9.26 0.02 1.3.33 0.85

57 capitiú 1 9,26 0.02 1.3.33 0.85

58 sorva brava 1 9.26 0.02 10.00 0.64

59 cumaru 1 9.26 0.02 10.00 0.64

60 capim de fogo 1 9,26 0.02 10.00 0,64

61 bananinha 1 9,26 0.02 10.00 0.64

62 tapura 1 9,26 0.02 6.67 0.42

63 junibeba lisa 1 9,26 0.02 6.67 0.42

64japeganga 1 9,26 0.02 6.67 0.42

65 samambaia 1 9,26 0,02 3,33 0.21

66 ripeiro 1 9,26 0.02 3.3.3 0,21
•

67 pau cururu 1 9,26 0.()2 3,33 0.21

68 feijão de cavalo 1 9,26 0,02 3,33 0.21

69 feijão bravo 1 9,26 0.02 3.33 0.21

70&va arara tucupi 1 9,26 0.02 3.33 0,21

71 breu. manga 1 9.26 0,02 3.3.3 0.21

total 4002 37055^6 100,00 1573,33 100,00

r  i

'i

fi
pi i;
rfí 1
pi| l'
'K:

líil"

íí{' í"

^  ■

ti.'

Anexo 2- Parâmetros fitossociológicos (período chu\oso) para as espécies colonizadoras no
plantio de pau-de-balsa não adubado, na recuperação de uma capoeira cm uma área de
Presidente Figueiredo.

>  !

Densidade Freqüência

N. Nome comum Ni Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%)

1 trema

2 capim roxo

3 vassourinha

4 juçara

5 envira pente de macaco

6 lacre vermelho
7 junibeba roxa
8 capim seco

9c^iinfino
10 jurub^ branca

lltiririca

li'cipó curara
13 embaôba branca

368 3407,41 21,31- 100,00 8,36

304 2814.81 17.60 100,00 8,36

292 2703,70 16,91 90,00 7,52

243 2250.00 14.07 96.67 8,08

65 601.85 3,76 20,00 1,67

63 583.33 3,65 70,00 5,85

48 444.44 2.78 76.67 6,41

43 398.15 2,49 70.00 5,85

33 305.56 1,91 50.00 4,18

27 250.00 1,56 56,67 4,74

27 250,00 1,56 50,00 4.18

27 250.00 1,56 3.3.33 2.79

23 212.96 1.33 46.67 3.90
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14 cipó rabo dc canialcao 22 203.70 1.27 23.33 1.95

15 banana brava 22 203,70 1.27 20.00 1.67

16 cipó tinta 16 148,15 0.93 20.00 1.67

IVcarrapicho 15 138,89 0.87 33.33 2.79

18 einbaúba roxa 14 129.63 0.81 30.00 2.51

19 mucurão 9 83.33 0.52 20.00 1.67

20 cipó dc fogo 8 74.07 0.46 26.67 2.23

21 cipó (ni) 8 74.07 0.46 20.00 1.67

22 dima 8 74.07 0.46 20.00 1.67

23 taboca 7 64.81 0.41 20.00 1.67

24 ni 3 27,78 0.17 10.00 0,84

25papoã 3 27,78 0.17 10.00 0.84

26 ubim 3 27.78 0.17 3.33 0.28

27 buxuxu peludo 2 18.52 0.12 6.67 0.56

28 capim (ni) 2 18.52 0.12 6.67 0.56

29 jaca brava 2 18.52 0.12 6.67 0.56

30 abiurana cutiti 2 18..52 0.12 3.33 0.28

31 jasmira 2 18.52 0.12 3.33 0.28

32 banana roxa 1 9,26 0,06 3.33 0.28

33 capim navalha 1 9,26 0,06 •3.33 0,28

34 capitiú l 9,26 0.06 3,33 0,28

35 cipó fino 1 9.26 0.06 3.33 0.28

36 cipó maracujá de capoeira 1 9.26 0.06 3.33 0.28

37 cipó quadrado 1 9,26 0.06 3,33 0.28

38 envira bobó 1 9,26 0.06 3.33 0.28

39 envira pará-pará 1 9.26 0.06 3.33 0.28

40 goiaba de anta 1 9,26 0.06 3.33 0,28

41 gramitüia 1 9,26 0.06 .3.33 0.28

42jurubeba 1 9.26 0.06 3.33 0.28

43 maribrava 1 9.26 0.06 3.33 0.28

44 palmeira 1 9.26 0.06 3.33 0.28

45 piquiarana 1 9,26 0.06 3.33 0.28

46 tucumâ 1 9.26 0.06 3.33 0.28

47 umbáia 1 9.26 0.06 3.33 0.28

total 1727 15990,74 100,00 1196,67 100,00
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Anexo 3- Parâmetros fitossociológicos (período chuvoso) para as espécies colonizadoras no
plantio de mogno adubado, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente
Figueiredo.

;  1'
'V

^  -t'

Densidade Freqüência

N. Nome comum
ii'1 'i I I i i iliiii -

Ni Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%)

1 capim roxo
2 trema

iSjnçara
4 vassourinha
^carrapicbo
6c^imseoo
7cipócunmi

«■ju I

937 8675,93 25,98 100,00 6,41

832 7703.70 23.07 96,67 6,20

327 3027,78 9,07 96,67 6.20

258 2388.89 7,15 93,33 5,98

247 2287,04 6,85 93.33 5.98

218 2018,52 6,05 76.67 4.91

153 1416.67 4.24 70.00 4.49
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S piipoil 76 703.70 2.1 1 76.67 4.91

Vcipó (ni) 67 620.37 l.8(. 5.3.33 3.42

10capim (ni) 60 555.56 1.6í) .36,67 2.35

11 lacre \cnucií)o 52 481.48 1.44 56.67 .3.63

12 cipó tinta 45 416.67 1.25 60.00 3.85

13jimibcba ro.\a 40 370.37 l. l i 76.67 4.91

14 capim fino 40 370.37 1.1 1 43.33 2.78

15 cmbaúba branca 37 342.59 1.03 50.00 3.21

16 cmbaúba roxa 28 25').2(} 0.78 53.33 3.42

17grama fina 25 231.48 0.69 26.67 1.71

18 capim verde 20 185,19 0.55 20.00 1.28

lOjunibcba branca 11 101.85 0.31 30.00 1.92

20 feijão bravo 9 83.33 0.25 13.33 0.85

21 capim estrela 7 64.81 0.19 1.3.3 3 0.85

22 cipó de fogo 6 5 5..56 0.17 20.00 1.28

23 amarelinho 6 55..56 0.17 13.33 0.85

24 capim rabo de raposa 6 5 5..56 0.17 13.33 0.85

25 cipó quadrado 5 46.30 0.14 16.67 1.07

26 quebra pedra 5 46,30 0.14 16.67 1.07

27jurubcba 5 46.3t) 0.14 1.0.00 0.64

28buxuxu pcludo 4 37.04 O.ll 10.00 0.64

29envirabobó 4 37.04 0.11 10.00 0.64

30 ata brava 4 37.04 0.1 1 6.67 0.43

31 freijó branco 4 37.04 ()'. 1 1 3.33 0.21

32 grão de galo 3 27.78 0.08 10.00 0.64

33 maracujá de capoeira 3 27.78 0.08 10.00 0.64

34 capim branco 3 27.78 0.08 6.67 0.4.3

35espinl}o preto 3 27.78 0.08 6.67 0.43

36 purui 3 27.78 0.08 6.67 0.4.3

37 taboca 3 27.78 0.08 6.67 0.43

38 batata mairá 2 18.52 0.06 {>.67 0.43

39 freijó 2 18.52 0.06 6.(>7 0.43

40 goiaba de anta branca 2 18.52 0.06 6.67 0.43

41 maracujá de ciiiia 2 18.52 0.0(1 6.()7 0.43

42 maracujá do mato 2 18.52 0.06 6.67 0.43

43 marantaccac 2 18.52 O.Oí) 6.(i7 0.43

44 ni 2 18.52 0.06 ().()7 0.43

45 pitomba da mata 2 18.52 0.06 . 6.67 0.4.3

46 sucupira preta 2 18,52 0.06 6.67 0.4.3

47abiurana cutite 2 18,52 0.06 3..3.3 0,21

48 feijão mole 2 18,52 0.06 3.33 0.21

49 urucurana 2 18,52 0.06 3.33 0,21

50 breu vermelho 1 9,26 0,03 .3,3.3 0,21

51 capim grama fina 1 9.26 0.03 3.33 0.21

52 capim navalha 1 9.26 0.03 3.33 0.21

53capitiú 1 9.26 0.03 3.33 0.21

54 cipó d' água 1 9.26 0.03 3.33 0.21

55 cipó espinho 1 9.26 0.03 3.3 3 0.21

56 cipó rabo de camaleão 1 9.26 0.03 3.33 0.21

57 cipó roxo 1 9.26 0.03 3.33 0.21

58 grama 1 9.26 0.03 3.33 0.21
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59 grama dc folha 1  9.26 0.03 3.33 0.21

60 grama verde 1  9.26 0.01 3.11 0.21

61 jaca bra\ a 1  9.26 0.03 3.33 0.21

62jasmim 1  9.26 0.03 0.21

63 inarantacura 1  9.26 0.03 0.21

64 mucurâo 1  9.26 0.03 3, 0.21

65 pajura/inho 1  9.26 0.03 3.33 0.21

66 palmeira muru 1  9.26 0.03 3.33 0.21

67 pimenta de nambú 1  9.26 0.01 3.33 0.21

68 pimenta longa 1  9.26 0.03 3.33 0.21

69 quebra pedra roxo 1  9.26 0.03 3.33 0.21

TOrinchâo 1  9.26 0.03 0.21

71 roxo 1  9.26 0.03 3.33 0.21

72 tabaco bravo l  9.26 0.03 3.33 0.21

73 tapura l  9.26 0.03 3.33 0.21

74tiririca brava 1  9.26 0.03 . .> .> 0.21

75 unibáia 1  9.26 0.03 3.33 0.21

total 3606 33388,89 100,00 1560,00 100,00

Anexo 4 - Parâmetros fitossociológicos (período clui\oso) para as espécies colonizadoras no
plantio de mogno não adubado, na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente
Figueiredo.

Abundância Freqüência

N. Nome comum Ni Ah.soluta Relativa (%) Ab.solula Relativa (%)

1 trema 417 3861.11 17.9.3 96.67 7.38

2 vassourinha 374 3462.96 16.08 90.00 6.87

3juçara 297 27.50.00 12.77 100.00 7.63

4 capim roxo 285 26^8.89 12.25 100.00 7.63

5 envira pente dc macaco 209 1935.19 8.99 26.67 2.04

6 carrapieho 144 l 3 33.3 3 6 19 46.67 3..56

7 lacre vermelho 81 7.50.00 3.48 70.00 5.34

8 tiririca 65 601.85 2.79 6.3.33 4.83

9junibcba roxa 56 518.52 2.41 83.33 6.36

10 banana brava 41 379.63 1.76 10.00 0.76

11 capim seco 38 351.85 1.6.3 60.00 4.58

12cipócururu 38 351.85 1.63 • 50,00 3.82

13 jurubeba branca 29 268,52 1.25 56.67 4.3.3

14 capim fino 29 268.52 1.25 30.00 2.29

15 cipó tinta 23 212.96 0.99 23.33 1.78

16embaúba branca 20 185.19 0.86 30.00 2.29

17 envira 19 175.93 0.82 3.33 0.25

18 embaúba roxa 18 166.67 0.77 50.00 3.82

19 cipó de fogo 16 148.15 0.69 26.67 2.04

20 papoã 15 138.89 0.64 30.00 2.29

21 dima 13 120.37 0.56 23.33 1.78

22 unha de gato 8 74.07 0.34 16.67 1.27

23 cipó (ni) 8 74.07 0.34 13.33 1.02

24 env ira pente dc macaco 8 74,07 0.34 6.67 0.51
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25 joílo mole 7 64.81 0.30 3.33 0.25

26 graminlia 6 55.56 0.26 20.00 1.53

27 cipó rabo de cainalcilo 5 46.30 0.21 16.67 1.27

28 cnvira bobó 5 46.30 0.21 ().67 0.51

29 capim (ni) 4 37.04 0.17 10.00 0.76

30 cnvira sunicucu 4 37.04 0.17 10.00 0.76

31 inucurAo 4 37.04 «).17 10.00 0.76

32 capim rabo dc raposa 3 27.78 0.13 10.00 0.76

33 ni 3 27.78 0.13 10.00 0.76

34 capim verde 2 18.52 0.09 6.67 0.51

35 cipó quadrado 2 18,52 0.09 6.67 0.51

36 grama fina 2 18.52 0.09 6.67 0.51

37 taboca 2 18.52 0.09 6.67 0.51

38 bananinha 2 18.52 0.09 3.33 0.25

39 sor\ a bra\ a 2 18.52 0.09 3.3 4 0.25

40 arumã 1 9.26 0.04 3.33 0.25

41 batata mairá 1 9.26 0.04 3.33 0.25

42 breu vcrmeiiio 1 9.26 0.04 3.33 0.25

43 capim branco 1 9.26 0.04 3.33 0.25

44 cn\'ira darasarc 1 9.26 0.04 •3.33 0.25

45 goiaba dc anta I 9.26 0.04 3.33 0.25

46 ingá pcluda 1 9.26 0.04 3.33 0.25

47 ingá vermelho 1 9.26 0.04 3.33 14.25

48jasmim 1 9.26 0.04 3.33 0.25

49 lacre roxo 1 9.26 0.04 3.33 0.25

50 maracujá 1 9.26 0.04 3.33 0.25

51 milho 1 9.26 0.04 3.33 0.25

52 mucurána 1 9.26 0.04 3.33 0.25

53 muirajiboiá preta 1 9.26 0.04 3.33 0.25

54 mumbaca 1 9.26 0.04 3.3 3 0.25

55 mum muni 1 9.26 0.04 3.3 3 0.25

56 pajura/inho 1 9.26 0.04 3.33 0.25

57 piabinha 1 9.26 0.04 3.3 3 0.25

58 quebra pedra 1 9.26 0.04 3.33 0.25

59 quebra pedra roxa 1 9.26 0.04 3.33 0.25

60 ripei ro 1 9.26 0.04 3.33 0.25

61 taboca mata gado 1 9.26 0.04 3.33 0.25

total 2326 21537,04 10(1,00 1310,00 100,00
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Anexo 5~ Parâmetros fltossociológicos (período menos cliu\oso) para as espécies eolom/.adoras
no plantio de pau-de-baisa com adubaçào. na recuperação de uma capoeira em uma área de
Presidente Figueiredo

N. nome comum

Densidade

Ni Absoluta Relativa

Frequcmeia

Absoluta Relativa

1 carrapicho 268 2181.48 20.74 96.67 8.06

2 \assoura de botüo 206 1907.41 15.94 96.67 8.06

3 trema 158 1462,96 12.23 96.67 8.06

4 cipó eiiruni 135 1250.00 10.45 90.00 7..50

5 juçara 102 944.44 7.89 90.00 7..50

6 lacre vermelho 50 462.96 3.87 73.33 6.11

7 cipó 48 444.44 3.72 63.33 5.28

8 embaúba branca 39 361.11 3.02 50.00 4.17

9 cipó tinta 35 324.07 2.71 46.67 3.89

10 lacre branco 35 ^24.07 2.71 43.33 3.61

11 buxuxu 16 148.15 1.24 26.67 2.22

12 capim verde 16 148.15 1.24 26.67 2.22

13 cipó quadrado 15 138.89 1.16 23.33 1.94

14 muiratinga 13 120,37 1.01 6.67 0.56

15jiirubcba roxa 12 111.11 0.93 30.00 2.50

lóenvira roxa 10 92.59 ■ 0.77 23.33 1.9-f

17 junibeba branca 10 92.59 0.77 20.00 1.67

18 grüo de galo 8 74.07 0.62 13.33 1.1 1

0.8319 capim rabo de raposa X 74.07 0.62 10.00

20 goiaba de anta vermelha
21 pitomba do mato

7 64.81 0.54 16.67 1.39

7 64.81 0..54 6.67 0..56

22 mucuráo (> 55.56 0.46 20.00 l .()7

23 batata mairá 46. >0 0."59 13.3 3 1 . 1 1

24 capim fino 4(>.30 0.39 10.00 0.83

25 ata bra\ a 5 46.30 0.39 3.33 0.28

26 cipó dc fogo 4 37.04 0.31 13.33 1.1 1

27 capim sapè 4 37.04 0.31 6.67 0..56

28 laboquinha 4 37.04 0.31 6.67 0.56

29 puruí 4 37.04 0.31 3.33 0.28

30 graminha 3 27.78 0.23 10.00 0.83

31 arumã 3 27.78 0.23 6.67 0..56

32 cíipim 2 18.52 0.15 6.67 0.56

33 capim roxo 2 18.52 0.15 6.67 0.56

34 capiliú 2 18.52 0.15 6.67 0..56

35 pimenta dc nambu 2 18,52 0.15 6.67 0.56

36 piriquilcira amarela 2 18.52 0.15 6.67 0.56

37 sena 2 .. 18.52 0.15 6.67 0.56

38 tabaco bravo 2 -  18.52 0.15 6.67 0..56

39 abiurana cutiti 2 18.52 0.15 3.33 0.28

40 araça bravo 2 18.52 0.15 3.33 0.28

41 ni 2 18.52 0.15 3.33 0.28

42 pimenta longa 2 18.52 0.15 3.33 0.28

43 bananinha 1 9.26 0.08 3.33 0.28
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44 braiiqiiínha

45 buxuxii cauda dc rei

46 capim dc colchão

47 capim navalha

48 castanha dc ciilia

49 cipó abiitá

50 cipó cstaiador

51 cipòjapccanga

52 cipó xixuá

53 ciipiúba

54 cnvira

55 cnvira bobó

56 cn\ ini branca

57 cnvini para pará

58 cnvira surucucu

59 íiiva cupiúba

60 fava parkia

61 fava rainha

62 feijão bra\ o

63 frcijó

64 goiaba dc anta branca

65 jaca bra\a

66jasmiin

67 maracujá dc culia

68 palha branca

69 pau pombo

70 (lucbra {Xídra

71 tnpiira

Total

1

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

9.26

1292 11962,96

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

100,00

3.1^

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.3 3

3.33

3.33

3.33

3.33

3, ̂ 3

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33__

1200,00

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.2ii

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

100,00

Anexo 6- Parâmetros fitossociológicos (período menos chii\oso) para as especies colomzadoias
no plantio de pau-de-balsa sem adubação. na recuperação de uma capoeira em uma arca dc
Presidente Figueiredo.

N. nome comum Ni

Densidade

Ah.soluta Relativa

Freqüência

.\l)soluta Relativa

1 vassoura de botão 388 3592.59 28.89 93.33 7.61

2 trema 173 1601.85 12.88 96.67 7.88

3 jussara 134 1240.74 9.98 96,67 7,88

4 lacre \ermelho 122 1129.63 9.08 90.00 7.34

5 envira pente de macaco 56 518,52 4.17 16.67 1..36

6 capim seco 55 509.26 4.10 56.67 4.62

7junibcba roxa 46 425.93 3.43 76.67 6.25

8 cipó cunini 34 - 314.81 2.53 43.33 3.53

9 carrapicho 31 •  287.04 2.31 50.00 4.08

10 cipó unha dc gato 31 287.04 2.31 26.67 2.17

11 capim fino 28 259.26 2.08 56.67 4.62

12 bananinha 25 231.48 1.86 20.00 1.63

niiririca 24 222.22 1.79 43.33 3.53

14jurubcba bnmca 23 212.96 1.71 46.67 3.80
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15 capim roxo 19 I7.s.9^ 1.41 23.33 1.90

16 cipó 13 120.37 0.97 26.67 2.17

17dima 10 92.59 0.74 20.00 1.63

IX tmicurào 10 92.59 0.74 20.00 1.6.3

19 cipó tinia 9 83.33 0.67 16.67 1.36

2t) cn\ ira roxa 8 74.07 0.60 23.33 1.90

21 cmbaúba roxa 8 74.07 0.60 20.00 1.63

22 cmbaúba branca 8 74.07 0.60 16.67 1.36

25 cn\ ira branca 7 64.81 0.52 23.33 1.90

24 buxiixu 7 64.81 0.52 20.00 1.63

25 cipó dc fogo 6 55.56 0.45 20.00 1.6.3

26 cipó torto 6 5 5..56 0.45 0.27

27 abiiirana cntiti 4 37.04 0..30 3.3 3 0.27

2X papoã 3 27.78 0.22 16.67 1.36

29 graminha 3 27.78 0.22 í).67 0.54

30jasmin 3 27,78 0.22 6.67 0..54

31 capim verde 3 27.78 0.22 3.33 0.27

32 übim 3 27.78 0.22 3.33 0.27

33 araçá bravo 2 18.52 0.15 6.67 0.54

34 castaniia dc ciitia 2 18.52 0.15 .6.67 0.54

35 cipó seco 2 18..52 0.15 6.67 0..54

36 cnvira sunicucu 2 18.52 0.15 6.67 0..54

37 jaca brava 2 18.52 0.15 6.67 0.54

38 lacre branco 2 18.52 0.15 6.67 0.54

39 maracujá dc cutia 2 18.52 0.15 6.67 0.54

40 piquíá 2 18.52 0.15 6.67 0.54

41 pitomba da mata 2 18.52 0.15 6.67 0.54

42 capim 2 18.52 0.15 3.33 0.27

43 abiiirana 1 9.26 0.07 3.33 0.27

44 bacuri 1 9.26 0.07 3.3 3 0.27

45 cabo<|uiniio 1 9.26 0.07 3.3 3 0.27

46 capim ciirurii 1 9.26 0.07 3.3 3 0.27

47 capim tinta 1 't.26 0.07 3.3 3 0.27

48 capitiú 1 'Í.26 0.07 3.33 0.27

49 castanha dc jacaré 1 9.26 0.07 3.33 0.27

50 cipó cstalador 1 9.26 (1.07 3.3 3 0.27

51 cipó fino 1 9.26 0.07 3.33 0.27

52 cnvira 1 9.26 0.07 3.33 0.27

53 cnvira amarela 1 9.26 0.07 3.33 0.27

54 cnvira fofa 1 9,26 0.07 3.33 0.27

55 goiaba dc anta vermelha 1 9.26 0.07 3.33 0.27

56 ingá dc metro 1 9.26 0.07 3.33 0.27

.57 itaúba branca 1 9,26 0.07 3.33 0.27

58 jiirubeba lisa 1 9.26 0.07 3.33 0.27

59 mari bra\o 1 9.26 0.07 3.33 0.27

60 pajurazinho 1 ■  9,26 0.07 3.33 0.27

61 ripciro branco 1 9.26 0.07 3.33 0.27

62 surucucu 1 9.26 0.07 3.33 0.27

63 tabaco bravo l 9.26 0.07 3.33 0.27

64 tucumâ 1 9.26 0.07 3.33 0.27
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65 uchi coroa

Total

y.26 o .07 0.27

1343 12435,19 100,00 1226,67 100,00

Anexo 7- Parâmetros fitossociológicos (período menos chiisoso) paia as espécies colonizadoras
no plantio de mogno com adubaçào. na recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente
Figueiredo.

N. nome comum

Den.sidade

Ni Ab.soluta Relativa

Frcíiiiêncm

Ah.soliita Relativa

1N assou ra dc botão 238 2203.70 12.52 90.00 6.08

2 carrapicho 212 1962,96 1 1.15 80.00 5.41

3 capim seco 169 1564.81 8.89 6.3.33 4.28

4 trema 167 I546..30 8.78 93..3.3 6.31

5juçara 148 1.370,37 7.79 93.33 6.31

6 papoã 147 1.361,11 7.7.3 80.00 5.41

7 cnvira pente de macaco 126 1166.67 6.6.3 26.67 1.80

8 lacre branco 75 694.44 3.95 7.3.33 4.95

9 lacro vennelho 66 611.11 3.47 80.0(t 5.41

10 cipó cururu 66 611.11 3.47 50.00 3.38

11 capim roxo 54 500.00 2.84 63.33 4.28

12jurubcba roxa 51 472.22 2.68 70.00 4.73

13 breu branco 48 444.44 .2.52 13.33 0.90»

14 embaúba branca 44 407.41 2.31 56.67 3.83

15 cipó tinta 36 .333.33 1.89 f3,33 2.25

16 tiriríca 30 277.78 1.58 40.00 2.70

I7jurubcba branca 26 240.74 1.37 53.33 3.60

ISÓapim fino 23 212.96 1.21 30.00 2.03

19 banana brava 16 148.15 0.84 10.00 0.68

20 embaúba roxa 14 129.63 0.74 .36.67 2.48

21 cipó dc fopo 14 129.63 0.74 23.34 1.58

22 duna 14 129.()3 0.74 23.33 1.58

2.''^ cipó unha dc galo 11 101.85 0.58 30.00 2.03

24 grama fina 1 1 101.85 0.58 13.33 0.90

25 cajurana S 74 07 0.4 2 13.33 0.90

26 miicnrão 7 64.81 0. w 20.00 1.15

27 cnvira bobó 6 55.56 0.32 10.00 0.68

28 capim verde .5 46.30 0.26" 16.67 1.13

29 goiaba de anta branca 5 46.30 0.26 16.67 1.13

30 capim rabo de raposa 4 37.04 0.21 13.33 0,90

31 cipó rabo dc camaleão 4 .37.04 0.21 13.33 0.90

32 cnvira surucucu 4 37.04 0.21 1.3.33 0.90

33 ni 4 37.04 0.21 10.00 0.68

34 João mole 4 37.04 0.21 3.33 0.23

35 grama 3 27.78 0.1(» (>.(>7 0.45

36 palmeira muni muru 3 27.78 0.16 6.67 0.45

37 pitomba brava 3 27.78 0.16 6.67 0.45

38 cipó seco 3 27.78 0.16 3.33 0.23

39 amarelinho 2 18 52 0.11 6.67 0.45

40 capim milhão 2 18.52 0.11 6.67 0.45
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41 cipó (rcs qiiiii;!

42 iiigá ])c]iida

43 aburana cuiiii

44 aiiicndoin bra\o

45 balala maná

46 buxuMi pcludo

47 capim dc chá

48 capim dc fogo

49 capim rabo dc camalcáo
50 capiliú

51 caraipc

52coquinlio (palmeira)

53 cnvira preta

54 cm ira sará sará

55 ingá branca

56jasmim

57 maracujá dc rato

58 murici do mato

59 pajurá

60 palmeira nmim

6 i pepino do mato

62 piabinha

63 piriquiteira amarela

64 ripei ro

65 suniciicu

66 taboca

Total
i

Anexo 8- Parâmetros fitossociológicos
no plantio de mogno sem adubaçâo. na
Figueiredo.
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0.05
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(periodo menos clui\oso) para as espécies colonizadoras
recuperação de uma capoeira em uma área de Presidente

N. nome comum Ni

Densidade

Absoluta Relativa

Freqüência

Absoluta Relativa

1 papoã 460 4259.26 24.17 96.67 6.71

2 carrapicho 240 2222.22 12.(»l 96.67 6.71

3 cipó cururu 198 18.33.33 10.40 86.67 6.02

4 vassoura de botão 178 1648.15 9..3'5 86.67 6.02

5 trema 142 1314.81 7.46 90,00 6.25

6 Juçara 113 1046,30 5,94 86,67 6.02

7 cipó tinta 81 750.00 4.26 60.00 4.17

SJurubeba ro.xa 57 527.78 3.00 56.67 3.94

9 embaúba branca 45 416.67 2..36 66.67 4.63

10 lacre vermelho 45 416.67 2.36 6.3.33 4.40

11 lacre branco 40 '370,37 2.10 53.3.3 3.70

12 capim verde 27 ' 250.00 1.42 43.33 3.01

13 grama fina 23 212.96 1.21 26.67 1.85

14 buxuxu peludo 20 185,19 1,05 40.00 2.78

15 branquinha 15 138.89 0.79 10.00 0.69

16 grão de galo peludo 15 138.89 0.79 13.33 0.93
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17 cnvira branca 13 120.37 0.68 23.33 1.62

18 canela de velho 10 92.59 0.53 20.00 1.39

19 capim fino 10 92.59 0.53 16.67 1.16

20 capim soco 10 92..59 0.53 16.67 1.16

21 cipó três quina 10 92..59 0.53 13.33 0.93

22 maracujá de rato 10 92.-59 0.53 13.33 0.93

23 feijílo bra\ 0 9 83.33 0.47 13.33 0.93

24 capim roxo 8 74.07 0.42 20.00 1.39

25 junibeba branca 8 74.07 0.42 26.67 1.85

26 grüo de galo 7 64.81 0.37 3.33 0.23

27 cipó de fogo 6 5.5..56 0.32 20.00 1.39

28 jaca bra\a 6 55.56 0.32 16.67 1.16

29 joílo mole 6 -5.5.-56 0.32 10.00 0.69

30 cnvira preta 4 37.04 0.21 6.67 0.46

31 tento 4 37.04 0.21 í).67 0.46

32 abiurana cutíti 3 27.78 O.U) 3.33 0.23

33 amniA 3 27.78 0.16 6.67 0.46

34 batata mairá 3 27.78 0.16 10.00 0.69

35 cnvira bobó 3 27.78 0.16 6.67 0.46

36 goiaba dc anta branca 3 27.78 0.16 .10.00 0.69

37 maracujá dc cutia 3 27.78 0.16 10.00 0.69

38 maracujá dc estalo 3 27.78 O.lo 6.67 0,46

39 palmeira miiru iiumi 3 27.78 0.16 10.00 0.6i)

40 pimenta longa 3 27.78 0.16 3.33 0.23

41 punii pcliido 3 27.78 0.16 6.67 0,46

42 tabo<iuinha 3 27.78 0.16 10.00 0,69

43 tapura 3 27.78 0.16 10.00 0,69

44 capim rabo de raposa 2 18.52 0.11 6.67 0.46

45 capim taboquinha 2 18.-52 0.11 3.33 0.23

46 capitiú 2 18.-52 0.1 1 6.67 0.46

47 cipó dc fogo roxo 2 18.-52 O.l l 3.33 0.23

48 cmbaúba roxa 2 18.52 0.11 6.67 0.46

49 inharé 2 18.52 0.1 1 3.33 0.23

50jitó 2 18.52 0.1 1 3.3.3 0.23

51 palmeira coquinlio 2 18.52 0.1 1 6.67 0.46

52 pimenta de nambú 2 18.52 0.11 6.67 0.46

53 sucupira chorona 2 18.52 0.11 6.67 0.46

54 sucupira preta 2 18,52 ü,ri 6.67 0,46

55 acariquara branca 1 9,26 0,05 3.33 0.23

56 amarelinho l 9,26 0,05 3.33 0.23

57 araçá bravo 1 9.26 0.0-5 3.33 0.23

58 breu 1 9.26 0,05 .3.33 0.23

59 capim navalha 1 9,26 0,0-5 3,33 0.23

60 caraipó 1 9.26 0.05 3.33 0.23

61 castanha síipuaiia 1 - 9.26 0.05 3.33 0.23

62 cipó de leite 1 ■  9,26 0.05 3.33 0.23

63 cipó peludo 1 9.26 0,05 3.33 0.23

64 cipó rabo de camaleão 1 9,26 0.05 3.33 0.23

65 cipó rabo dc raposa 1 9.26 0.0-5 3.33 0.23

66 cnvira pente de macaco 1 9.26 0.0-5 3.33 0.23
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67 falsa ciipíiiba 1 9.26 0.05 0.23

68 íngá branca 1 9.26 0.05 3. 0.23

69 jasinim 1 9.26 0.05 3.33 0.23

70 leiteira 1 9.26 0.05 3.33 0.23

71 miiciirào 1 9.26 0.05 3.33 0.23

72 nniirajibóin preta I 9.26 0.05 3.33 0.23

73 niiiiraxinibc 1 9.26 0.05 3.3 3 0.2.3

74 imirta da mala 1 9.26 0.05 3.33 0.23

75 píqníá \crdadciro 1 9.26 0.05 3.3 3 0.23

76 piríquilcira amarela 1 9.26 0.05 3.3,3 0.23

77 tabaco bra\o 1 9.26 0.05 3.33 0.23

78 ubim 1 9.26 0.05 3.33 0.23

79 uciiúba branca 1 9.26 0.05 3.33 0.23

Total 1903 17620,37 100.(»0 1440,00 100,00

Anexo 9. Tabela auxiliar de análise de variância do parâmetro número de indi\ iduos (Ni)
colonizadores para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno (período ehuvoso)

Ni

Fonte de Variaçao GL SQ^ QM

Espécie (E)
Adubaçào (A)
E*A

Residuo

CV= 53.K8

1 16

65.56052

25986.44

231 1.380

80377.30

65.56052

25986.44

231 1.380

692.9078

0.095

37.503

3.336

ns

0.0000

0.07037

Anexo 10. Tabela auxiliar de análise de variância do parâmetro altura (H) das plantas
colonizadoras para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno (periodo chiuoso).

II

Fonte de Variação GL SQ QM F

Espécie (E)
Adubaçào (A)
E*A

Residuo

CV=92.1I

16

0.5056285

0.4156653

0.0687223

6.836157

0.5056285 8,580 0.00410

0 4156653 7 053 0.00903

0.0684223 1.166 0.28244

0.0589323

Anexo 11. Tabela auxiliar de análise de variância do parâmetro diâmetro do colo (DC) das
plantas colonizadoras para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno (período chuvoso).

DC

Fonte de Variação GL SQ

Espécie (E)
Adubaçào (A)
E*A

Resíduo

CV= 89.79

I

1

1

116

0.0751349

0.1003406

0.02484384

QM
0.0751349

0.1003406

0.02484384

16.954

22.642

5.606

0.00008

0.00001

0.01956
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Anexo 12. Tabela auxiliar de análise de variância do parâmetro distância (L) das plantas
eolonizadoras para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno (período elui\oso)

Fonte de Variação CL SQ
Espécie (E) 1 0.002932
Adubaçào (A) I 0.00941 1
E*A I 0.014142

Resíduo

CV= 6.77

1 16 0 707029

QM
().002932

0.0(N4I I

0.014142

0.006093

F

0 481

1.544

2.320

ns

0.216

0.130

Anexo 13. Tabela auxiliar de análise de variância do parâmetro número de indi\ iduos (Ni)
'colonizadores para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno (período menos clui\oso)

Ni

Fonte de Variação C L
Espécie (E) I
Adubaçào (A) 1
E*A 1

Resíduo 116

CV= 33.353

SQ QM 1- P

2964.278 2^)64.278 36.283 0.0000

0.008501 0.008501 0.000 ns

0.522016 0.522016 0.006 ns

9476.961 81.69794

Anexo 14. Tabela auxiliar de análise de variância do parâmetro altura (H) das plantas
eolonizadoras para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno (período menos chuvoso)

H

Fonte de Variação GL SQ
Espécie (E)
Adubaçào (A)
E*A

Resíduo

CV= 21.66

1  16

2.655756

1.527035

7.091208

1.832922

QM
2.655756

1.527035

7.091208

0.0158010

168.075

1)6.641

448 781

0.0000

0.0000

0.0000

Anexo 15. Tabela auxiliar de análise de variância do parâmetro diâmetro do colo (DC) das
plantas eolonizadoras para as espécies Pau-de-Balsa e Mogno (período menos chuvoso).

DC

Fonte de Variação GL ia.
Espécie (E)
Adubaçào (A)
E*A

Resíduo

CV= 40.55

116

6.123906

0.001349

0.190949

9.462919

QM
6.123906

0.001349

0.190949

0.085768

75.06

0.017

2.341

SIGNIF.

0.0000

ns

0.1287
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Anexo 16. Tabela auxiliar de anãli.se de variâneia do parânielro distância (I.) das plantas
colonizadoras para as espécies Pau-de-Balsa e Moi^no (pei iodo menos elui\oso)

Fonte de Variação GL SQ
Hspécie (E)
Adubação (A)
E*A

Resíduo

CV= 54.56

1 16

(),4P484y4

0.4535851)

0.3595634

51.21033

QM
O 404X494
0.4535859

0.3595634

0.4414683

I .I2I

1.027

0.814

SIGNIF.

0.2910

0.3128

ns

Anexo 17. Relação das espécies le\ antadas que ocorreram no período chin oso da área estudada
no Km 28 da estrada de Balbina - Amazonas.

K.spétif Noiiic 1'íriiliru'o Fiiiiiillu ('atvgoria

iibiiiruna Mu rophiilix}iui<irn'nsi'< spp .\iibl Sapoiaccao Climax

abiuranu cutítí Püutena pcUohtUt ■SapDlaccac o

nmarclinlio ft^ionopluira scfumihur^kiiinti micrs l'iiphi>rbiacoao Intcniiodiária

nniinil hchonosiphan spp. Maraniacoao Climax

ata brava Arwmi senceci iJnn .kimonacoao •

b:inana brava livvvmilu fiuyoncnsis 1'ctcrson .\Uisaccao Pioneira

l\-inana ro.\a A ■ •

bananinlia flcliconio hirxttUi /.. Miisaccao Pit>ncira

batata ntairá Huminanihera rupcstris Diickc Icacinaccao Climax

Inanquinlia Hitiown luceinoxíi (Mait l!l /.iicc. ) ). Kl/o. \'iolacoao •

tircu-n):uiga Tctmyastns paiutmcnsis (l-.iigl ) < > Kiml/o. 1 Ult^o^acoac Climax

breu-vemiclho 1'rolium puncUculafuni Macbridc lUirsoracoao Climax

hii.xuxu Micoritd sj). .MolasUimalacoao Pioneira

buxuMi-pvliiiio r.K whulriii s|) Kul>iaccao •

capim (lú) A Csporacoac Pioneira

capim-braiico A m Pioneiia

capim-dc-logo A a Pioneira

capiin-cstTcla A ■ Pioneira

capim-fino A ■ Pioneira

capim-grama-fma A n Pioneira

capim-na\ alha Sck-rui praWifiis 1 .iiKÍI Cxporacoao Pioneira

capini-rab»Mlc-rai>i>sa Andropnyon hiconiis I. Ciramiiioac Pioneira

capim-roxo fuspuluni conjKyuium Itoig. (iiainnioao Pioneira

capim-scco A ■ Pioneira

capim-verde A ■ Pioneira

capitiú Siparuna sp. .Monimiacoac •

carrapicho Priva lappulaceae Pcrs. Vcrbcnaccac Pioneira

cipó (ni) A a Pioneira

cipò-cunini Derris flonhunda {{ViiWh.) Duckc !'apilioiu>idoao Pioneira

cipó d'agua Doliocarpus hrevipedicelaíus garcko Díllcniaceao Pioneira

cipó-de-fogo Davillu sp. Dilloniaccao Intermediária

cipó-dc-Icitc A ■ •

cipó-cspinho A. ■ •

cipó-cstalador I.viicocalanlha aroinatica Darb. Rodr nigiiDiiiaccac Pioneira

cipó-fino A ■ •

cipó-maraciijá-dc-ca|H)cira A B o

cipó-quadrado ('ecropta scyadophylla Mart. Moraccac Pioneira

cipó-rabo-de-camalcâo Acacia Paniculaia Willd. I egiimiiiosac Pioneira

cipó-roxo A B Pioneira
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cipó-scco

cípó-ltnia

cuniaríi

dima

cinbaúba-btaiicu

onibaiiba-ro\a

cnvira

cttvira-iKiitc-dc-macaco

eiivira-lxibó

ciivira-darasarc

ouvira pará-parn

cnvira-siirucucu

cspinlio preto

fava arara tucupi

feijão bravo

fciJ3o-dc-cavalo
fcijao-mole

freijó-braneo

goiaba-de-anta

graina

grania dc foliia
grama fina

grama verde
gramínha

grão-de-galo

ingá peluda

ingá vcmiclha

iluúbu roxa

jaca brava

japccanga

jasmim

jo9o mole

juçara

juruheba i
jurulKba-branca

jiirul>cbu-lisa
junibeba-roxa

iacre-roxo

lacre-vermclbo

inaracujá-de-eaptvira

maracujá-de-culia

maracujá-do-mato

maranlaceiie

niaraniacura

niaribrava

marupá

milho

mucurao

muirajiboiá preta

muiratinga

niumbaca

ni

pajurazínho

palmeira

palmeira muru muru

papoã

piabinha

pimenta brava

pimenta dc nambú
pimenta longa

piquiarana

piríquíteira amarela

Holhnia exsuccü A. DC.

▲

iJipicryx oJoriiUi (.Aubl.) Wilid.
('rolon laniifuwcn.Ms

('í-cropta li-uittimi Miqucl

(\-cr(>pui scyinlophyllo Mml

l-usuea lonyifiilui (.Aubl ) SalV

,  cehiiiala

/{(tlliniti insifiiii\ R l-..l ric'>

À

Jticaratuhi copiini

lioctiyi-ojysis multijhtni (iiiart ) IM .I iies
A

Parkia decussata

i\'nUoseinu hniMhunuin (I-)• Hentii.

A

A

Cordut hicolor \. IX'

Hcilncia f^rnsxuhinoidvs (I ) 11 iana

A

A

A

A

Solíinunt finindi/loridu Rui/ei l'av

('ordta sp.

In}^a sp.

In)*a sp.

A

IJrosimum ̂ utanensis (Aubl.) Iluber

SmUax papyraceue Duhan.

I 'ismia fiuiuncnsis (.Aubl.) Cboisy

■Wcí/ sp.
Soljnum ritfiosum

Solanttin sp.
Sdlanum )irandijh>rum Rui/ ei Rav

Solanuiti sp.
Soltinnni pirípcfui R'eb

Vismia sp.
yiimufnMx (Aidd) ( V/.//M
Passillora civeinea

A

l'asMlInrii nituh II. M K

A

'  A

Enunoium acitminatum (IX-iilh.) Miers
Snnarouha amara .Aubl.

A

(tuxtavia aitfiuxUt I,.
litKoa vtrtdiflora (l)uckc.) Cowaii

Maiicicopsix caloncura (Huh.í Puckc
Axtrí>caryiim nmmhaca Marl.

A

I.icania sp.; J'arinan sp
A

Axínfcaryum murumúni var. /criuyincitin
Homolepis aíurensís (II H. K.) Cbase

Caseana sp.
Piper .sp.

Erythoxylum amplum Ucntlv
Ptpex sp.

("ary-ocar sp.

Lael/it provera (Poepp. & b.ndil ) f.iebl

.\niuiiiaeeae

a

i'apiliouoideae
1'Uphorbiaeeae

Moiaeeae

.Mor.ieeae

Aiiuonaeeae

i ili.ieeae

.Aiiiu>iiaeeae

■

liignotiiaeeae
.Aniionaeeae

a

Mimosoideae

I cgumiiiosae

lloiaginaeeae
MelasUíiualaeeae

(iramineae

Solanaeeae

I loraginaeeae
Mimosoideae

Mimosoideae

■

.Moiaeeae

I.iliaeeae

(iuttiferae

NAelaginaeeae
Solanaeeae

Solanaeeae

Solanaeeae

Solanaeeae

Solanaeeae

Clusiaeeae

Clusiaeeae

Passilloraeeae

o

Passilloraeeae

Maranlaceae

■

leaeinaeeae

Simarubaeeae

■

I x'e\ Ibidaeeae

Cue'salpiniaeeae
Moraeeae

Palmac

■

Cbysobalanaeeae
B

.Areeaeeae

C iramineae

llaeourtiaeeae

Piivraeeae
I-^rytliro.xylaceac

Piperaeeae
Carsoearaeeae

Maeourtiaeeae

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Chinas

Intermediária

•

Pioneira

Inlennediária

Clímax

Pioneira

•

l'ioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Clima.x

Clímax

Clímax

^  •

Intemiediãria

Pioneira

•

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

PivMieira

•

Pioneira

Pioneira

•

Intennediária

Pioneira

Clímax

Clímax

Pioneira

•

Pioneira

Intcmiediária

Pioneira

o

Pioneira
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piloiuba da inala ItiliMii i u/>iiliiri\ K.ullk Sa|<iiiil.K'eae •

punii 1 )iiroia liisilera 1 look r e\ k seliniii Klibiaivae Intennedian.i

(|ucbra pedra rhylhiiitus ninin O, Kt/e l.ii[)liorbiaeeae •

rinchão Nrot/n f</»7'/n'M (Ricb ) Valil \'erbenaceae •

ri|K'irü {'iu vtlui/ylioid s|): l-'^i hH illciti s|i 1 ecMliiilaeeae Cliinax

saniainbaia A B •

sor\a brava Anacampta .Sp .\poe\naceae o

sucupira preta 1 >ipU>trt>pispu!punn t \insli 1 eg.iiiniiiovae (. límav

taliaeo bravo . Irpiphllo irUt'rnii'i/iii inoldenke Veit>enaecae l'ioiieiia

taboca /'aliocourca coryiuhifvrti (uinell Arg ) staiull Unbiaeeae •

taboca inata gado A Kiibiaeeae l'iiMieir.i

lapura Titpum aiiitizonica l'oepp. ü. I iidll Diehapetalaeeae •

liririca Sílcriiipratcnsis I.indI (.'> peraceae l'ioiieira

treina
Tri iuii micrnnlhti 1  linaeeae l*ioneiia

tueumã Asirnciin tim nculfdiutn . \i ecaceae •

ubitn (iconoma sp. 1'alinae Inteíinediari.i

umbáia í-luRema parnsn M\Tlaceae •

uniia-de-gato Mimo.sii xpruccuna Hentli. Miinosoideae •

unicurana Sloíincci cxcclsii 1 .laeoeaq>aeeae •

vassourinha Scoparuj üulcis Seropluilariaceae Pioneira

\ assourinha rasleira A B l'ioneira

A - 1-ainilia não idcntificadii
a  líspccio não idcntilicada
• Ciilogoria desconheoiJa

Anexo 18. Rclaçào das espécies levantadas que ocorreram no |)eriodo menos chuvoso da área
estudada no Km 28 da estrada de Halbina - Ama/.onas

ICspíclv Noiiif «'iviilinco iMiiniliii < 'lllvgoiill

abitirana \lu n>p/u>li\yuiiiiii'ii<'i\ spp Aiibl Sapi >tace.ic Cliniav

abiurana cutiti /'ouleria pelioUila Sapotaeeae Cliina.s

acariiiuara branca ('nussospermum ui whiium Xjiocynaceae •

ainarelinlto {'oyonophont schomhurykiana iniers iMiphorbiaceae Iiitennediaria

ainendoin bravo A B •

ara<;á bras o \/l7i70 vp Mvrt.iceae ínterineiliaria

aniinã Isi hinuisiphuii s|)p M.ii.iiitaceae Clímax

ata brava Anona .vcntco l>ii>i .\niu>ii.iceae •

baciiri (hircinui niiuJnini) Clusiaceae •

banana brava i'fu'nak<>spt'nniíin yiiyonciM' 1 leliconiaceae Pioneira

bananittlia /Iclii onni hirxiítii /•• Musaceae Pioneira

batata inaira Hiiininanlhfra rupextns 1 )iukí' Icacinaceae Clima.x

bram|uinha liinorcü raccniosa {\U\rl. I!t/.ucc.) ) Kt/e \ lolaceae •

breu Protium sp. Hurseraeeae •

breu branco Prolium sagotianum March. Hurseraceae Clímax

buxuKu Micoma sp. Melastoinalaceae Pioneira

buxuxu canela de velho Miconia .sp. Mela.s1oniataceae Pioneira

buxuxu peludo Psycholria sp. Rubiaceae •

cnjurana PoiiWrm aff. elegans Sapotaeeae •

canela de velho limurea racemosa \'io!aeeae •

A C'\-i>eraceae Pioneira
capim

Pioneira

Pioneiia
capim de chá A a

capim-de-colchão A- D

capim-dc- fogo A . a Pioneira

A ■ Pioneiracaptm-fino
(iratnineaecapím-milhã

capim-navallia^tiririca
Paspalum phcattilum Mich.x. 0

Sclenapratensis I.indI. C'\-peraceae Pioneira

capim-rabo-dc-raposa Andropogon bicornis L. Cirainineae Pioneira

capim-roxo Paspalum conjugalum líerg. C iratnineae Pioneira

capim-sapc hnperata hrasilicnsis Trin. (iratnineae o
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capim-soco ▲ ■ 1'ioncira

capim latvM|iiitiha A a •

capiin-vcrdc A ■ «

capitiii Siparumi sp \í<Miiiníaccac •

caraipc í.n'ani(i sp (.'liysobalanaccac o

carrapicho l'rn\i lappuUicctu' l'crs \crbcnaccac Pioneira

iixi-dc-culia ('o.wiirui iti\'ili'nsi\ li 11 K l iacotmiaccac •

ca.slaíiJía-dc-jacarc < 'orylhophorti rimoui Kcilt 1 ccytliidaccac •

castanha sapucaia A B •

cipó A a Pioneira

cipó alnilã AhtiUi ynuhiiJitUira Mcnispcnnaccac intcnncdiária

cipó ciinini Di-rnxJlorihumh) (UcnlU.) Diickc Rapiíionoidcac •

cipó-tlc-fügo DavtUa sp. Dilicniaccac Inlcnncdiãriu

cipó-dc-fogo-roxo I'clrca tnsipnis schaii Xcrbcnaccac Pioneira

cipó-tlc-lcitc A o •

cipó-cslaladnr l cuaicaluntha aromatifo Daib. Riuir Hignoiiiaccac Pioneira

cipò-fino A o •

cipõ-ja|)ccanga Siiiilax pujn nin ti Duham 1 iiiaccac Pionciia

cipó-pciudo .• I rrahiJacii cqtvi.v; v Dignoniaccac •

cipó-quadrado Cecropta scyadophylía Marl Moraccac 1'ioncira

cipó-rnbo-dc-canialcilo Acacui /'(inicitlatii Wilid. 1 cgiiminosac Pioneira

cipó-tinta A B i'it>ncira

cipò-torto A a •

cipó-lrcsK)uina A B •

cip6-unha-dc-gati) .\fimosa spruccana Bcnlii. Mimosoidcac •

cipó xcxuá Solacia sp. 1 lippocrataccac 0

coquinho (palmeira) A a •

cupiúba ( toupia gluhii .\ulil. Stcrculíaccac •
•

dima ("roUm lanjou uf/i.ví.v lúiphurbiaccac •

cmbaúba branca (^ecrnpta leiícoma \li(|ncl Moraccac Pioneira

ctubaiiba loxa ('{'cropu! siytii/(iph\lio Moil Moiaccac Pionciia

cnvira lòisoco lonyifolui (Aiibl ) Sall .\nnoiiaccac PiiMicira

envira aniarcia Guatleria citriodora .'\nnonaccac •

cnvira bobó , Rollinta insi^nis R.h.l ncs .Annonaccac Intermediária

cnvira bnmca (íuolíena ainoronim .Annonaccac Climax

cnvira lolii í íuollcrto (Aivoccd .Annonaccac •

cnvira para-pará Jocoromlti copiiio Dignoniaccac Pioneira

cnvira |)cntc-dc-macact) Apeiha ccbinata Tiliaccac Climax

cnvira preta (huiltcno dixcolor .Annonaccac Climax

cnvira roxa Psmdnxandra cnriacvo
.Annonaccac Climax

cnvira Siixá sará Xylopio umozomco U.I. I i. .Annonaccac Clímax

cnvira suniciicu H<icíiyct>pxis iiuillilloro (inart ) IM I rics . \nnonaccac Intcnncdiária

lalsa cupiúba Uinona fiuianenxix .Aubl. var.siililcngnllora \it>laccac Pioneira

lava parkia ' A a •

lava rainlta Helianihoxtylix apnicei Baill Moraccac •

feijão bravo Cenirosema brasilianum (U). Hcnth. Laiguininosuc •

frcijó A a •

goiaba-dc-anta-branca A a •

goiaba-de-anta-vcmiclha A a •

grama A (Iramincac •

grama fina A a •

graminha Solanutn granJiJloruni Rui/ cl l'av. Solanaccac •

grão-de-galo Cordio sp. Boraginaccac Cliniax

grãoKlc-galo-pcIuiio A a •

ingá branca r a •

ingá-de-metro Inga edUlix I A>giiminosac 9

ingá pcluda Inga sp. Mimosoidcac Climax

inharó Helicoxltlys xcahra Moraccac •

itaúba branca A I .auraccac •

jaca brava Brosimum giitanensis (Aubl.) Ihibcr Moraccac Intermediária

jasmim lísmia guianensis (,\ubl.) Ciit»isy (iuttiicrac o

jitó A a •
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joflo im)lc

j II vara

junibcba branca

jurubcba lisa

junilícba r«)\a

lacre branco

lacre vermelho

leiteira

maracujá dc culia

maracujá de estalo

maracujá dc rato

mari bra\ o

mucurão

muirajiWia preta

muiratinga

muiraximbc

miiríci do mato

murta da mata

sp

SohmHui n/youif/:

Soííimiin ̂ nindillomiii Rui/et l'av

Si>l<iniíin sp

Stfltinuin luri/ii hit Rich

I 'isntui cayncnM^ (Jacq.) IVrs

1'isiniiiyuKincnM'. (Aiihl i ('luii\v

Hn}.siinurii DucKc

A

▲

1'assilhirii iuiiJíj 11.1$ K

{■.imnutnm uciimifuititin (Bentb ) Micrs
(lUMavia aiif^ustu I..

lincoa virn/iíloni (Ducke.) Cowan
\aiu'U'opsi.s coUnwura iliuh 11 >uckc

Reiinjíi sp.
Hyrsoniiiui sp

.\/\7c/<i liitií iu/ltifii camb

N\c1aj',maccac
Sol.iiiaccac

.Si)lanaccae

Solanaceae

Solai laccac

Clu.siaccae

Clusiaccae

Moraccac

1'assilloraccac

Icacinaceac

I x'c> tbidaceae
facsalpiniaceac

Moraccac

Ruhiaccac

Malpigbiaceae
NKitaccac

1'ioneiia

Rioiicira

Pioneira

1'ionciia

Pioneira

Pioneira

ClirnaN

Intermediária

Pioneira

Clímax

Pioneira

Pioneira

Pionciia

pajura/inho
palha branca
palmeira muni muni
ubim

papoil
pau pombo
pepino do mato
piabinha
pimenta dc niuiibú
(limenla longa
piquiá
piriquitcira amarela
pitomba brava
pitomba da mata
punii I
punii pcludo
qucbra-pedra
ripciro
ripeiro branco
seiia

sucupira chorona
sucupira preta
tabaco bravo

labwa

lupura

tento

trema

tucumâ

ubim

uchi coroa

ucuúha branca

vassoura de Itotão

l.icanui sp : 1'onmiri sp
▲

Asfrocanitm mnnimunt \ar. Ifrruyiiwuni

(ienoma sp.
ilvinulcpis oíurensis (I I.B.K.) Cliase

▲

Ambelama aaJa .Aubl.

('ascaria sp.
Hrylhoxyliim amplum Bentii

Rtpn sji
('íirjwnr sullosum (.\ubl.) Pcin

Lavlia piocfiti (Poc|>iv & láidll ) láclil
▲

Talisici cupulans Radik
I Uirnia fiisijcrti lliMik b cx. k. scluim

▲

l'hyllantus nirun (). Kt/c
<  'an thophiim sp . /• vc /ni/Z/i'"' sp

/. vc^nn-i/c/o sp.

▲

.\nilini purvitloi ti Duckc
/ iipl(>tn>pi\purpurc.i (Ricli ) .\msli

")/(■'n/ciA./ molilciikc

iiKftui 1 f»r\ inhifciíi (unicll Vrj'. ) si.uull
líipura oma^ínucd Pocpp. & I iidll

(Jsmosui ^rosMi Kudd
Trema micranihci

Astr(x:ar)nm actiíeadtm
Geonoma sp.

Duckesia vernigosa
I 'irola xurinametisis (Rol.) Warb.

Scoparia üiilcis

Chvsobalanaceae

a

.\rccaccae

.\recaceae

(irainincac

■

.\|hK'\naccac
l lacourtiaceac

Irvtliro.xv laccac

Pípcraccac
Carvos-araceac

I  lacoiiitiaceac

n

Sapindaceae
Rubiaccac

Ruhiaccac

l-.upliorbiaccae
I vcMliidaccac

I ecvtliidaceac

■

I cgiiinmosac
I cgunimosae
\ crivnaccac

Rubiaccac

l)iclia|K'lalaccac
Papilivinoideae

l 'Imaceae

.Vrecaccae

Palmae

I lumiriaccae

Myrtaceac
Scropliulariaceae

Clímax

^JJtc^nediária
Pioneira

Pioiiciia

Intcnnediária

Clímax

Climax

Climax

Pioneira

liilcnnediáiia

•

Climax

Pioneira

•

Intermediária

Pioneira
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