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Resumo

Foram delimitadas cinco parcelas de 200 x 250 m em pastagem abandonada,

dominada por Brachiaria humidicola, formada há 18 anos e queimada pela última vez há

cerca de três anos. Foram comparados cinco intervalos de distância à borda da floresta

contínua, de 50 em 50 metros, até 250 metros. Foram estudadas a densidade, a freqüência e a

diversidade das espécies arbóreas, avaliando-se separadamente a regeneração esparsa e a dos

aglomerados de vegetação. O estudo foi feito na Fazenda Esteio, que é parte das reservas do

convênio INPA/Smithsonian Institution e está localizada a cerca de 80 km ao norte de

Manaus, Amazonas (Amazônia central).

Em uma área total de 6.75 hectares, foram encontradas 65 espécies arbóreas,

pertencentes a 54 gêneros de 27 famílias botânicas. As famílias com maior diversidade de

espécies arbóreas foram Cecropiaceae (seis espécies de três gêneros) e Flacourtiaceae (cinco

espécies de quatro gêneros). A diversidade de espécies arbóreas, pelo índice de Diversidade

de Shannon-Weaver, decresceu de 2.73 com 42 espécies distintas no intervalo dos 0-50 m

para 2,39 com 20 diferentes espécies no intervalo dos 200-250 m. As três espécies com maior

densidade de indivíduos foram Vismia japuremis e V. cayennensis {Clusiaceae), além de

Goupia glabra (Celastraceae), enquanto que as três espécies mais freqüentes foram V.

japurensis, V. cayennensis e V. guianensis. Não houve diferenças significativas para a

variável número de indivíduos arbóreos ao longo dos intervalos de distância; no entanto, ficou

demonstrada uma tendência de diminuição com as distâncias e descartando-se um dos blocos

experimentais, que possuía valores discrepantes, a variável passou a apresentar diferenças

significativas, com uma redução a partir da borda da floresta. Não houve diferenças

significativas para a variável número de espécies arbóreas com a distância à borda da floresta,

no entanto, também ficou demonstrada uma tendência de diminuição. A área e o número total

de aglomerados de regeneração diminuíram significativamente com o aumento da distância à

borda. Em média houve 87 m^ de regeneração aglomerada no intervalo 0-50 m contra 15 m^

no intervalo 200-250 m, e em média dois aglomerados foram verificados aos 0-50 m contra

0,6 aglomerado aos 200-250 fn. Houve uma tendência de duninuição da densidade de

indivíduos arbóreos nos aglomerados com as distâncias à floresta: de 36 indivíduos/100 m^

aos 0-50 fn para 26 indivíduos/100 m aos 200-250 m. Portanto, a influência da distância à
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borda da floresta foi mais acentuada nos aglomerados de vegetação, com uma clara

diminuição da densidade e diversidade de espécies arbóreas.

Summary

Five 200 X 250 m plots of abandoned pasture. dominated by Brachiaria humidicola,

which was formed 18 years ago and bumed by the last time three years ago, were marked.

Five distance intervals from forest edge were compared: O - 50 m, 50 - 100 m, 100 - 150 m,

150 - 200 m, 200 - 250 m. Density. frequency and diversity of tree species were studied with

a separated survey of spread and grouped regeneration. The study was carried out at the

Esteio Farm, which is part of the INPA/Smithsonian Institution Reserves, 80 km North of

Manaus (central Amazônia).

Sixty-five tree species from 54 genera and 27 botanic families were found in surveyed

area of 6,75 hectares. The families with highest tree species diversity were Cecropiaceae (six

species from three genera) and Flacourtiaceae (five species from four genera). Tree species

diversity, as indicated by Shannon-Weavefs Diversity Index, had a decrease from 2,73 with

42 different species at the 0-50 m distance interval, to 2,39 with 20 different species at the

200-250 m distance interval. The more abundant tree species were Vismia japurensis, V.

cayemensis (Clusiaceae), and Goupia glabra (Celastraceae). However, regarding the

frequency in the study plots, the species V. guianensis ranked third instead of G. glabra.

There were no significam differences for tree individuais number on distance intervals;

however excluding the experimental block which had outlier values. the variable became

significam by different, showing a decrease from forest edge. There were no significam

differences for tree species number on distance intervals. Nevertheless, "regeneration islands"

area and total number had both a significam decrease with increasing distances from the forest

edge. An average area of 87 m^ of "regeneration islands" was measured at the 0-50 m interval,

against 15 m^ at the 200-250 m interval; and an average of two "regeneration islands" were
found at 0-50 m against 0,6 at 200-250 m. There was a trend for decreasing tree density at

"regeneration islands" with increased distance from forest edge: from 36 individuais/100 m^

at 0-50 m to 26 individuais/100 m^ at 200-250 m. Therefore, the distance to the forest edge
was especially important for the "regeneration islands", where a clear decrease of tree species
density and diversity was found.



1. Introdução

A estratégia do governo brasileiro para a colonização da região Amazônica na década

de 70 incluiu incentivos consideráveis destinados às atividades pecuárias. Em 1974, o

governo militar iniciou um política rural baseada na instalação de projetos pecuários,

denominados "Crescente Pastorir'. desde o norte de Cuiabá até o Atlântico. Imensas glebas

foram então adquiridas a um custo simbólico, com imensos financiamentos e isenção total de

impostos por dez anos. As legislações tributária e ílmdiária favoreciam a expansão das

pastagens e a destruição da floresta, uma vez que não se recebiam incentivos fiscais para a

conservação da mata em reservas, além do fato de que os pastos eram considerados

benfeitorias que poderiam garantir a posse definitiva da terra. Era a continuidade do lema

"integrar para não entregar". Desfiorestaram-se então áreas em um ritmo nunca antes visto,

mesmo porque possuir pastagens era a maneira mais barata de demonstrar um uso produtivo

da terra e, portanto, de mantê-la contra a desapropriação pelo governo. Para Fernandes et ai

(1993), a formação de pastagens para a criação de gado em regime extensivo está entre as

duas principais causas do desmatamento na Amazônia brasileira, acompanhada da agricultura

de pequena escala sem assistência técnica. Fearnside (1997) sustenta que 470 mil km^ de

florestas primárias foram desmatados até 1994, sendo a instalação de pastagens a maior causa

do desmatamento. Nepstad et ai. (1998) citam que aproximadamente 20 milhões de hectares

de florestas na Amazônia brasileira foram convertidos em pastagens para gado.

De fato, por muitos anos. desmatar, queimar e implantar pastagem parecia um bom

negócio. A queima da enorme biomassa florestal que ocupava o local mineralizava nutrientes,

em especial fósforo, que era então aproveitado pelas gramíneas implantadas. Segundo

Nepstad et ai. (1991), a produtividade do pasto implantado é freqüentemente alta durante os

dois ou três anos após a formação da pastagem, provavelmente devido ao incremento de

fósforo e outros nutrientes no solo por meio da queima da biomassa florestal anteriormente

existente no local. As concentrações de fósforo disponível aumentam de 3 ppm no solo da

floresta madura, para aproximadamente 11 ppm após o corte da floresta e sua queima. Uhl &

Buschbacher (1988) relatam que no final da década de 70 a criação de gado no nordeste do

Pará, em geral Já enfrentava sérios problemas econômicos e ecológicos, entre eles a perda de



vigor do pasto devido à infertilidade do solo após 3 a 4 anos da implantação, ataques de

insetos como os da cigarrinha branca à Brachiaria spp. e competição com ervas daninhas.

A despeito das iniciativas para a conversão de áreas florestadas em áreas de uso

pecuário, Feamside (1988) afirma que pastagens não são sustentáveis na região sem o uso de

insumos antieconômicos, sendo que o pasto cresce progressivamente mais devagar após os

dois ou três primeiros anos de uso. Medições de matéria seca durante um ciclo anual

completo, em Rondônia, indicam que pastos com doze anos de idade produzem

aproximadamente a metade de pastos com três anos. Medições realizadas próximas a Manaus

indicam ainda que as taxas de erosão do solo nas pastagens são muito maiores do que na

floresta intacta (Feamside, 1988). Somente para o controle de plantas invasoras, Hecht (1979)

estimou que de 10 a 20% dos gastos de uma fazenda na região de Paragominas, Pará, tinham

esta finalidade.

Assim, devido ao manejo inadequado das pastagens, à baixa fertilidade química natural

do solo e à invasão de plantas daninhas, grandes áreas de pastagens foram abandonadas nas

últimas décadas (Pereira & Uhl, 1998). Para Feamside (1988), o abandono iniciou-se na

década de 80, com a diminuição dos incentivos fiscais para a formação de pastagens e

ocupação de terras, deixando para trás extensas áreas de pastagens abandonadas, em

diferentes estágios de degradação. No município de Paragominas, nordeste do Pará,

constatou-se, no final da década de 80, que 30% das pastagens formadas em áreas de floresta

estavam abandonadas (EMBRAPA, 1989).

No entanto, mesmo atualmente são feitas novas tentativas de implementação da

pecuária extensiva, principalmente no sul do Pará e norte de Mato Grosso, regiões com

melhores vias de acesso. Entre 1997 e 1998 o IBAMA registrou na Amazônia 270 km^ de

novos desmatamentos, grande parte ilegal, sendo que das dez maiores propriedades, oito

pertencem a pecuaristas (VEJA, 1999).

1.1 Alterações microclimáticas

O desmatamento e a queima resultam em uma menor evapotranspiração do

ecossistema, na perda líquida de carbono para a atmosfera, na maior freqüência de incêndios e

na possível perda de espécies animais e vegetais (Nepstad et ai. 1998). A floresta latifoliada
possui uma evapotranspiração muito alta, que causa o retomo quase imediato de cerca de



metade da precipitação à atmosfera, sob a forma de vapor de água. Saiati et al. (1978)

verificaram, para a região de Manaus, que aproximadamente 50% da chuva caída consistia de

água regionalmente reciclada, proveniente da evapotranspiração da floresta. Costa et al.

(1998) estudando a variabilidade diária de precipitação em regiões de floresta e pastagem na

Amazônia, concluíram que, possivelmente devido às modificações de cobertura vegetal, a

precipitação foi em média 28% maior na floresta do que na pastagem.

Nepstad et al. (1998) demonstraram que a temperatura máxima do ar, na época seca,

era superior em pasto abandonado, e que o déficit da pressão máxima de vapor do ar era mais

de 70% superior na pastagem do que em uma clareira na floresta. O teor de água no solo a 0-5

e 10-15 cm de profundidade foi inferior no pasto, comparado às clareiras e à floresta primária,

mas foi similar nos três ambientes a 40-45 cm de profundidade. Outra das alterações

climáticas, provavelmente relacionada às amplitudes térmicas existentes nas amplas áreas

abertas das pastagens, é a ocorrência de fortes rajadas de vento, conforme observado por

Puerta (1999), que perdeu metade das mudas arbóreas plantadas devido ao tombamento pelo

vento. O estresse hídrico também tende a ser mais presente na pastagem: até 50 cm de

profundidade o comprimento da raiz por volume de solo (densidade radicular) é quatro vezes

superior na pastagem do que na floresta (Uhl et al., 1991). Para Nepstad et al. (1991), os

ecossistemas surgidos após a derrubada de floresta primária são muito mais inflamáveis do

que as florestas maduras.

1.2 Regeneração Florestal em Pastagens Abandonadas na Amazônia

Uma vez abandonadas, as pastagens transformam-se em campos velhos, que são

dominados por gramíneas e arbustos que oferecem resistência à regeneração florestal por

meio de inúmeras barreiras ao estabelecimento arbóreo e ao seu desenvolvimento (Nepstad et

ai, 1991). Uhl et al. (1991) salientam que a colonização, em geral, se restringe a: (i) sementes

que podem escapar da predação por animais; (ii) plântulas que não são atrativas à predação ou

que podem rebrotar após a remoção da parte aérea, (iii) plantulas que são tolerantes à seca, e

(iv) raízes remanescentes da floresta madura ou de árvores que vieram a se estabelecer no

pasto.

Nepstad et al. (1998) sugerem a preferência dos herbívoros por espécies arbóreas em

vez de gramíneas ou arbustos, indicando a formiga Atta sexdens como o herbívoro mais



importante, por transportar aos ninhos sementes de espécies arbóreas pioneiras de tamanho

reduzido. No entanto, sementes grandes foram freqüentemente atacadas por roedores, comuns

nas pastagens abandonadas. Segundo Moutinho (1998), há uma drástica redução na

diversidade de espécies de formigas quando florestas são convertidas em pastagens, porém

acompanhada de um número de indivíduos quatro vezes superior. As espécies favorecidas em

ambiente de pastagem abandonada foram consideradas a principal barreira biótica ao

estabelecimento de árvores da floresta primária, principalmente devido à predação de

sementes e de plântulas.

Na Amazônia oriental, onde foi mais intensa a transformação de florestas em fazendas

de gado nas últimas décadas, a taxa de recuperação após o abandono da pastagem é
inversamente proporcional à intensidade de uso dela (Uhl, 1987). Este autor sustenta que as

perturbações causadas pelas pastagens na Amazônia são mais severas do que as da agricultura

de corte e queima, pois: (i) seu uso é freqüentemente mais prolongado e pode tomar o solo

extremamente estéril; (ii) geralmente são sujeitas a repetidas queimas e capinas, o que acaba

destruindo todos os mecanismos de regeneração da área; (iii) devido às extensas áreas, a

dispersão de sementes a partir de florestas distantes fica seriamente comprometida. Mesmo

regenerando, as espécies florestais ainda se sujeitam ao risco de incêndios durante os meses

da estação seca devido à abundância de materiais combustíveis sobre o solo nas áreas

perturbadas.

Assim, a regeneração arbórea em pastagens abandonadas depende muito de "ilhas de

vegetação" formadas em tomo de algumas poucas árvores isoladas que conseguem se

estabelecer. É nestes locais que a dinâmica arbórea se faz mais evidente, apresentando

maiores recmtamento e mortalidade quando comparados à regeneração esparsa (Puerta,

1999). Por isso, uma melhor compreensão das funções de árvores isoladas em pastagens

abandonadas se faz necessária em vista do potencial que têm demonstrado. Nepstad et ai.

(1998) observaram que, sob árvores isoladas de uma solanácea, animais íhigívoros

depositaram sementes com maior freqüência do que em outra área coberta somente com

gramas ou arbustos: quatrocentas vezes mais sementes foram coletadas na primeira situação.
Guevara et ai. (1986) sugerem que sob árvores remanescentes em pastagens há uma rápida
colonização por espécies arbóreas. Guedes et al (1997) sugerem o plantio de espécies

arbóreas em ilhas de vegetação, como promotoras da recuperação de áreas degradadas.



Especificamente quanto a pássaros frugívoros. Silva et ai (1996) afirmam que as

sementes por eles dispersas em pasto abandonado são depositadas principalmente debaixo de

árvores e arbustos. Estudando pastos abandonados na Amazônia oriental, relatam que durante

a estação seca houve uma redução no movimento de pássaros vindos de florestas adjacentes,

devido à escassez de frutos no pasto. Em observações mais prolongadas, no entanto, afirmam

que houve um estímulo do movimento de pássaros vindos de floresta secundária ao pasto

abandonado, sugerindo que isto se deva a uma combinação de grande disponibilidade de

recursos e baixo dispêndio de energia para a alimentação. Simulando a presença de árvores

isoladas em pastagem abandonada, a construção de poleiros para aves foi testada por Miriti

(1998) na Amazônia central, próximo ao local do presente estudo. A autora encontrou, em

certos períodos do ano, um número significativamente maior de sementes debaixo dos

poleiros. A dispersão de sementes por meio da fauna se mostra ainda mais vital na Amazônia,

uma vez que segundo Nepstad et ai. (1998) apenas 11 % das espécies de árvores da floresta na

Amazônia oriental são dispersas pelo vento, muitas delas provavelmente a distâncias

inferiores a 100 metros. Isto confirmaria as afirmações de Frankie et aí. (1974), de que os

mutualismos de dispersão são especialmente importantes nas florestas tropicais, onde mais de

90% das espécies de árvores e arbustos possuem frutos adaptados à dispersão por animais.

As árvores que emergem acima da vegetação de gramíneas e de arbustos dominantes

na sucessão florestal, são para Nepstad et aí. (1991), amenizadoras das barreiras naturais para

o estabelecimento de novos indivíduos arbóreos sob elas. Tais espécies pioneiras, que

possuem potencial de colonização e rápido crescimento, podem ainda, segundo Viana (1987),

facilitar o estabelecimento de outras espécies características de estágios sucessionais mais

avançados. Montagnini & Sancho (1990) relatam que o plantio de espécies arbóreas nativas

em pastagens abandonadas melhora a fertilidade do solo. Ganade (1995) demonstrou que a

vegetação pioneira que invade o pasto logo após o seu abandono é importante como

promotora do estabelecimento de invasoras tardias. Em seu trabalho, realizado próximo à área

do presente estudo, a autora conclui que o efeito da presença de vegetação pioneira como
valorizadora do estabelecimento de plântulas de espécies de estágio sucessional tardio foi

sensível. Houve também um constante declínio no número de indivíduos e na riqueza de

espécies ao longo dos gradientes de distância da borda da floresta. No entanto, este aspecto

ainda não foi suficientemente quantificado na Amazônia central, o que o presente trabalho

busca fazer.



2. Objetivos da Pesquisa

2.1 Objetivo geral

Avaliar o efeito da distância da borda da floresta sobre a regeneração arbórea em

pastagens abandonadas.

2.2 Objetivos específicos

(i) determinar a densidade de indivíduos e a diversidade de espécies arbóreas em

diferentes intervalos de distâncias à floresta;

(ii) estimar a freqüência de espécies em diferentes intervalos de distâncias;

(iii) analisar a similaridade entre a regeneração esparsa e a regeneração aglomerada;

(iv) avaliar características fenológicas dos indivíduos da regeneração natural (altura,

diâmetro, tipo de regeneração, frutificação) em pastagens abandonadas.

3. Hipóteses

(i) existe influência da distância à floresta contínua na densidade e na diversidade da

regeneração arbórea que ocorre nas pastagens abandonadas deste estudo;

(ii) a densidade e a diversidade dos aglomerados de regeneração são

proporcionalmente maiores do que na regeneração esparsa, com o aumento da distância à

borda da floresta contínua.

4. Material e Métodos

4.1 Área de Estudo

A área de estudo situa-se a cerca de 80 km ao norte da cidade de Manaus, na Fazenda

Esteio, que faz parte do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), um

convênio entre o INPA e o Smithsonian Institution (EUA). O PDBFF investiga os efeitos da

fragmentação da floresta ocorridos durante o estabelecimento de grandes feizendas no local



(Figuras 1 e 2) sobre a estrutura e o funcionamento do ecossistema. O local de estudo é uma

pastagem abandonada, ainda dominada por Brachiaria humidicola, formada há 18 anos e

queimada pela última vez há cerca de três anos da data de coleta dos dados. Os blocos

experimentais são transições abruptas com a floresta contínua.

B. humidicola^ conhecida como quicuio-da-Amazônia ou capim agulha, é originária da

África Equatorial, sendo uma gramínea bastante agressiva, pouco exigente quanto à

fertilidade do solo, crescendo bem em locais secos ou úmidos (Alcântara & Bufarah, 1986).

Para Uhl & Buschbacher (1988), as pastagens que tendem a ser dominadas por gramíneas e

vegetação arbustiva, persistindo por muitos anos após o abandono, são aquelas que foram

submetidas a um pastejo excessi\o, queimadas por longos períodos, além de capinas

excessivas.

Segundo Lucas et aí. (1998), o desmatamento dentro da área do PDBFF ocorreu

principalmente no fmal dos anos 70 e início dos anos 80, com os primeiros latifúndios criados

em 1976 após a abertura da Rodovia BR-174 em 1973. Após o desmatamento, a maioria das

áreas foram sujeitas a pastejo reduzido ou moderado. No entanto, outras fazendas sofreram

uma utilização mais intensa; nestas, a regeneração da floresta foi mais gradual e

freqüentemente iniciada a partir das fronteiras com a floresta primária. Na área do PDBFF, há

todo um histórico de formação das pastagens bem como seu abandono, documentado com a

série temporal de dados do satélite Landsat.

O clima na região é o no sistema de Kõppen: tropical úmido com chuvas

excessivas em alguns meses e um ou dois meses com precipitação abaixo de 60 mm (Nee,

1995). Na cidade de Manaus, a temperatura média é de 26,7°C e a precipitação média de

2.200 mm. Precipitações mensais acima de 300 mm são verificadas nos meses de março e

abril, ao passo que julho, agosto e setembro têm precipitações mensais abaixo de 100 mm

(Lovejoy & Bierregaard, 1990).

Os solos predominantes são os Podzólicos Vermelho-Amarelos e Latossolos (Ranzani,

1980), geralmente muito ácidos e de baixa fertilidade química. A vegetação dominante é

classificada como Floresta Ombrófila Densa (floresta de terra firme) (Veloso et al 1991),

com um dossel em tomo de 30-37 metros, onde se encontram árvores emergentes de 45-50

metros (Lovejoy & Bierregaard, 1990).
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FIGURA 1. Mapa da área de estudo do PDBFF. Notar locais indicados por setas: a área
desmatada circunvizinha ao fragmento florestal de 100 hectares da Fazenda Porto
Alegre, onde foram coletados dados preliminares, e os locais de área desmatada
da Fazenda Esteio, onde foram delimitados os blocos experimentais a partir da
borda da floresta.
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FIGURA 2. Imagem de satélite (Landsat/95) da Fazenda Esteio. Notar padrões de cores:
verde escuro (floresta primária); verde claro (capoeiras em vários estágios de
sucessão) e vermelho (folhas o galhos secos). Os blocos experimentais
localizaram-se em transições abruptas entre a floresta primária e a pastagem
abandonada (parte da área em tons avermelhados).

4.2 Delifnitação e descrição das parcelas experimentais

Com uso de fita métrica foram delimitadas parcelas em cinco bordas da floresta em

transição abrupta com pastagem, cada borda correspondendo a um bloco experimental (de 200

m de largura por 250 m de comprimento) perpendicular à borda (Figura 3). Em cada um dos

cinco blocos foram instaladas cinco parcelas, uma em cada intervalo de distância (de 50 em

50 m) em relação à borda da floresta contínua. Dentro de cada parcela foram instaladas três

sub-parcelas, que foram consideradas as repetições do tratamento dentro do bloco

experimental. Foram considerados cinco tratamentos:

(i) tratamento 1 (Ti): O a 50 metros de distancia à borda da floresta;

(ii) tratamento 2 (T2): 50 a 100 metros de distância à borda da floresta;
(iii) tratamento 3 (T3): 100 a 150 metros de distância à borda da floresta;
(iv) tratamento 4 (T4): 150 a200 metros de distância à borda da floresta;
(v) tratamento 5 (T5): 200 a 250 metros de distância à borda da floresta.
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As sub-parcelas - quadradas - tinham 30 metros de lado (900 m^) e cada uma foi

alocada ao acaso dentro das parcelas, constituídas por retângulos de 200 metros por 50 metros

dentro do bloco experimental.

Cada tratamento (três sub-parcelas totalizando 2700 m^) foi analisado em cinco

repetições, cada qual em um bloco, sendo os blocos distantes entre si no mínimo 500 metros.

Adotando-se o Delineamento em Blocos Casualizados. elimina-se a dúvida quanto à

homogeneidade da área experimental. Assim, utiliza-se o princípio do controle local por meio

dos blocos, que são constituídos de parcelas homogêneas. Entre blocos distintos, pode ser

esperado, e até mesmo desejado, uma heterogeneidade das condições experimentais (Banzatto

& Kronka, 1992).

Floresta contínua

Capim quicuio

Parcelas de 200 x 50 metros

Sub-parcelas de 30x 30 metros

□ □

' □ □ □

□ □ n
□ □

□ □ □
< —>

\/
0-50 m

/\

V 50 - 100m

A
\/ 100- 150m

y 150 - 200 m

V 200-250 m

200 m

FIGURA 3. Configuração de um bloco experimental com 15 sub-parcelas de 30 x 30
metros (900 m^ cada) dispostas ao longo de cinco diferentes intervalos de
distância à floresta (parcelas).

4.3 Coleta dos Dados: Levantamento da Regeneração Arbórea

Para o levantamento da regeneração arbórea que naturalmente ocorre na área. todos os

indivíduos assim reconhecidos, além dos que suscitaram dúvidas quanto ao hábito de
crescimento, tiveram suas características anotadas. Foi feita uma pré identificação, no campo,
tendo-se como referência consultas com mateiros experientes. Arbustos e cipós, quando muito
freqüentes, foram também coletados para identificação.



II

o tipo de regeneração (germinada ou rebroto) foi anotado sempre que possível. Esta

diferenciação se deu a princípio visualmente, uma vez que as touceiras de rebrotos foram

facilmente identificáveis, apresentando vários ramos ao nível do solo. Os indivíduos

germinados (provenientes de sementes no solo) foram também facilmente identificáveis,

consistindo de íuste único. Quando pequenos, foram parcialmente arrancados do solo para

visualização do sistema radicular; quando este era de grandes dimensões, a característica "tipo

de regeneração" foi omitida, pois ao longo dos anos uma eventual cicatrização poderia

mascarar a aparência externa de caules rebrotados.

Quanto aos aglomerados de regeneração arbórea, a área destes foi calculada, por meio

de duas medidas perpendiculares do diâmetro; com uma média destas medidas, obteve-se o

raio de uma circunferência, estimando-se então a área dos aglomerados por "Tir^". Os

aglomerados foram inseridos dentro das sub-parcelas utilizando-se de bom senso; em apenas

três casos a área destes ultrapassou ligeiramente o "quadrado" inicialmente casualizado, o que

determinou um reposicionamento da sub-parcela. A premissa inicial foi a de que estando um

aglomerado com mais de 50% de sua área inserida dentro da sub-parcela, esta seria deslocada

para englobá-lo; estando com menos de 50% de sua área inserida dentro da sub-parcela, esta

seria deslocada para omiti-lo.

Foram características anotadas no levantamento:

(i) altura total do indivíduo, do solo à gema apical;

(ii) origem do indivíduo: regeneração vegetativa (rebroto) ou sexuada (germinado);

(iii) diâmetro a 1,3 metro do solo (DAP), para os indivíduos com altura superior a 2

metros.

Para a obtenção destes dados foram usados trena, fita métrica e paquímetro, Para as

touceiras de rebrotos muito numerosos, originados de um mesmo toco, foi anotado o dado

referente apenas ao rebroto mais vigoroso. A altura dos indivíduos superiores a 2,5 metros

(alcance da trena) foi estimada visualmente. À medida que tiveram suas características

anotadas, material para identificação botânica dos indivíduos foi sendo coletado.

Para a contagem do número de indivíduos de Vismia foi adotado um critério

específico, uma vez que as espécies verificadas têm a característica de emitir rebrotos via
sistema radicular, que são, portanto, parte de um único indivíduo. Williamson et ai. (1998)
observaram Vismia formando extensas áreas de ramos clonais em pastagens na Amazônia

central sugerindo que o hábito clonal possa ser uma resposta facultativa a perturbações
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jfreqüentes e ao corte regular dos ramos. Em escavações do solo no estado do Espírito Santo,

encontraram Vismia guianensis crescendo em ramos individuais com sistema radicular

isolado e grupos de ramos ligados por raízes subterrâneas.

Na área de estudo, várias touceiras se encontravam presentes, com rebrotos dispersos,

e mesmo indivíduos isolados, quase sempre acompanhados de um ou mais rebrotos. Desta

forma, a característica regeneração por rebroto/germinado não pôde ser anotada inicialmente

na maioria dos casos, uma vez que demandaria muito tempo, dada a grande quantidade de

plantas. Mesmo assim, removendo suas raízes do solo, puderam ser constatadas pequenas

plantas germinadas. Então, um amontoado de plantas próximas foi considerado como um

único indivíduo, claramente tendo um padrão de desenvolvimento: a presença de uma planta

de maior porte, geralmente centralizada, e um formato circular dos amontoados, contrastando

com a vegetação de gramínea circundante. Quando da ocorrência de dois ou mais amontoados

próximos, só foram então considerados como dois indivíduos, se verificada uma distância

entre eles de no mínimo dois metros, sem qualquer outra planta de Vismia.

4.4 Identificação do material botânico

O material botânico coletado em campo foi prensado para secagem. Características

verificadas em campo, tais como presença de látex, seiva aromática e coloração de folhas e

ramos, foram anotadas para auxiliar na identificação. A identificação do material seco foi feita

por confronto, no herbário do INPA. Como quase a totalidade do material encontrava-se

estéril, ou seja, sem estruturas reprodutivas, foi adotado um critério para identificação que

obedeceu à seguinte ordem: (i) triagem preliminar do material no herbário com técnico em

botânica experiente; (ii) confronto com as exsicatas dos gêneros sugeridos; (iii) verificação da

procedência do material arquivado utilizado no confronto, levando em conta a comparação

com amostras da região de Manaus, muitas delas das próprias áreas do PDBFF; (iv)

verificação das anotações quanto ao hábito de crescimento (arbustivo, arbóreo, escandente);

(v) consideração do gênero; (vi) consideração da espécie somente quando da ausência de
espécies semelhantes dentro do respectivo gênero botânico.

Após a identificação, as amostras em melhor estado foram separadas e armazenadas

para eventuais consultas posteriores, guardando-se no mínimo uma amostra de cada gênero ou
espécie identificada.
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4.5 Identificação dos Aglomerados de Regeneração

Inicialmente o reconhecimento da regeneração aglomerada inicialmente foi visual

(Figura 4); em sua maioria, eram grandes adensamentos de Vismia com Cecropia emergentes

que contrastavam abruptamente com a paisagem de gramíneas. Nestas pastagens abandonadas

peculiares, com o domínio persistente de gramíneas. a característica de pioneira "posseira"

relatada por Williamson et aí. (1998) para Vismia talvez seja desejável, pois estão entre as

espécies quase com igualdade de condições frente à competição com as gramíneas e que, ao

mesmo tempo, não bloqueiam a regeneração de outras espécies arbóreas.

A partir daí, os aglomerados de regeneração foram reconhecidos como tal ao

apresentarem, no mínimo quatro espécies diferentes, entre espécies arbóreas e as espécies

arbustivas padrão consideradas neste estudo (Solanum rugosum, Solanum crinitum, Piper sp.

e Miconia sp.2). Faz-se aqui a suposição de que estas espécies arbustivas têm papel relevante

no processo de regeneração arbórea, seja pela atração de avifauna dispersora de sementes, seja

pela grande capacidade de competir, mesmo a pleno sol, com a gramínea da pastagem.

Inúmeras vezes puderam ser observados pássaros ao redor destas espécies, que devido ao

abundante florescimento e frutificação, também eram freqüentadas por grande quantidade de

insetos. A importância de espécies arbustivas na identificação de um aglomerado de

regeneração está de acordo com os estudos de Nepstad et aí. (1998), que observaram a

deposição de sementes oriundas de animais frugívoros sob indivíduos de S. crinitum em

pastagens abandonadas. Para Uhl et aí. (1991), a grande maioria das sementes arbóreas

transportadas para dentro da pastagem é depositada, por meio das fezes de aves e morcegos,

embaixo de arbustos tais como Cordia multispicata e Solanum crinitum. Após um ano de

observação, encontraram 400 vezes mais sementes de árvores e arbustos, representando 22

espécies, abaixo destes arbustos do que em áreas recobertas somente por gramíneas.
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FIGURA 4. Situação ilustrativa da distribuição dos aglomerados de regeneração no Bloco 2.
onde foram encontrados cinco aglomerados.

4.6 Análise dos dados

Os dados coletados foram usados para o cálculo de índices fítossociológicos e, quando
possível, tratados estatisticamente. A seguir, os índices utilizados com uma breve descrição:

(i) 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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(ii) freqüência absoluta (FA) e freqüência relativa (PR);

=> indicam a existência da espécie ao longo de várias localidades;

FAi = (Ni/Nt)*100;

FRi = (FAi/ZFA)*100;

Onde:

Ni = número de locais em que a espécie "i" ocorre;

Nt = número total de locais;

Z FA = somatório de todas as freqüências absolutas;

(iii) índice de diversidade de Shannon-Weaver (ID);

=> indica a diversidade de espécies;

ID = - Z [ (xi / xt) * Ln (xi / xt) ];

Onde:

xi = número de indivíduos da espécie "i";

xt = número total de indivíduos;

Ln = logaritmo neperiano;

(iv) índice de similaridade qualitativa de Jaccard (Cj):

indica a porcentagem de espécies comuns entre localidades;

Cj = [J/(a + b-J)]*100

Onde:

J = número de espécies comuns às localidades "a" e "b";

a = número de espécies da localidade "a";

b = número de espécies da localidade "b".

(v) coeficiente de correlação linear de Pearson (r);

=:> indica a relação entre variáveis "x" e "y" através da disposição dos pontos (x ; y)

em tomo de uma reta;

r xy == - [(Z X) (Z y)] / n
{[£x'-(Ix)2/n][l/-(Syy/n]}1/2
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Onde:

n = número de observações:

X = número de indivíduos:

y = número de espécies.

Os parâmetros densidade e número de diferentes espécies foram tratados

estatisticamente por meio do Delineamento em Blocos Casualisados. Desta forma, cada valor

médio de três sub-parcelas foi comparado entre cinco repetições (uma em cada bloco). Os

tratamentos (distâncias à floresta) foram comparados entre si por meio de Análise de

Variância, que testou quatro hipóteses:

(i) para densidade:

Hn: os diferentes intervalos de distância à floresta contínua têm uma densidade arbórea similar

em pastagem abandonada queimada há três anos e dominada por Brachiaha humidicola;

Hr. pelo menos um dos intervalos têm densidade diferenciada aos demais.

(ii) para número de espécies:

Ho' os diferentes intervalos de distância à floresta contínua têm um número similar de

espécies arbóreas em pastagem abandonada queimada há três anos e dominada por

Brachiaria humidicola:

Hr. pelo menos um dos intervalos tem número de espécies diferenciado dos demais.

Quando refutada Ho, aplicou-se o teste de Tukey para comparação das médias dos

diferentes tratamentos, verificando se as médias diferiam significativamente entre si.

Os parâmetros freqüência, índice de diversidade e índice de similaridade não foram

tratados estatisticamente devido à ausência de repetições; no entanto, foram usados em

comparações que permitiram visualizar a heterogeneidade da área amostrada.



17

5. Resultados

5.1 Famílias botânicas

Na área total amostrada (67.500 m") foram encontradas 65 espécies arbóreas,

pertencentes a 54 gêneros de 27 famílias. A família Cecropiaceae foi a que apresentou o

maior número de espécies: seis espécies, de três gêneros diferentes. Em seguida, aparece a

família Flacourtiaceae, com cinco espécies de quatro gêneros diferentes e as famílias

Moraceae, Euphorbiaceae e Rubiaceae^ todas com quatro espécies de quatro diferentes

gêneros (Tabela 1).

Quanto às palmeiras (família Arecaceae), foram identificadas três espécies de dois

gêneros diferentes. Quanto às espécies de arbustos e cipós não constantes na Tabela 1.

puderam ainda ser identificadas as seguintes espécies, em ordem decrescente de freqüência:

Memora sp. (cipó - Bignoniaceae); Aegiphila sp. (arbusto - Verbenaceae); Lantana camara

(arbusto - Verbenaceae); Dalbergia sp. (cipó - Fabaceae); Borreria sp. (arbusto -

Rubiaceae): Cordia sp. (arbusto - Boraginaceae); Icacinaceae sp. (cipó); Petrea sp. (cipó -

Verbenaceae)\ além de alguns poucos indivíduos de: Strychnos sp. (cipó - Loganiaceaé)\

Malpighiaceae sp. (cipó); Coccoloba sp. (cipó - Polygonaceae); Doliocarpus sp. (cipó —

Dilleniaceae); Clusia sp.2 (arbusto - Clusiaceae); Hernandia sp. (cipó - Hernandiaceae);

Derris sp. (cipó - Fabaceae); Allamanda sp. (cipó - Apocynaceae); Cassia sp. (arbusto -

Caesalpiniaceae); Tabernaemontana sp. (arbusto - Apocynaceae); Astrocaryum sociale

(palmeira acaule - Arecaceae) e Desmoncus polyacanthos (palmeira escandente -

Arecaceae).
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TABELA 1. Famílias (a partir do maior número de espécies) e espécies arbóreas (em ordem
alfabética) encontradas na área total de estudo (67.500 m"). totalizando 27
famílias, 54 gêneros e 65 espécies.

família botânica

Cecropiaceae

espécies encontradas

Cecropia concolor
Cecropia purpurascens
Cecropia sciadophylla
Cecropia ulei
Coussapoa sp.
Pouroma sp.

Flacourtiaceae

Rubiaceae

Moraceae

Euphorbiaceae

Melastomataceae

Clusiaceae

Lecythidaceae

Apocynaceae

Banara sp.
Cascaria sp. I
Cascaria sp.2
Hasseítia fíoribunda
Lactia procera

Alibertia edulis

Amaioua sp.
Duroia sp.
Iserlia sp.

Clarisia sp.
Helicostylis sp.
Maquira guianensis
Trymatococcus amazonicus

Conceveiba sp.
Mabea sp.
Maprounea guianensis
Pogonophora schomburgkiana

Bellucia sp.
Miconia sp. 1
Miconia sp.3
Miconia longispicata

Clusia sp.
Vismia cayennensis
Vismia guianensis
Vismia japurensis

Cariniana sp.

Lecythis sp.
Lecythis serrata

Anacampta sp.
Geissospermum sp.
Himatanthus sucuuba
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3J Fenologia

Arecaceae Asírocaryum aculeatum
Astrocaryum gynacanthum
Syagrus inajai

Violaceae Amphirrhox sp.
Leonia sp.
Rinorea sp.

Fabaceae Ormosia sp.
Swartzia sp.

Anacardiaceae Astronium sp.
Thyrsodium paraense

Sapotaceae Pouteria sp. 1
Pouíería sp.2

Myrtaceae ; Eugenia sp.
Myrcia sp.

Annonaceae Bocageopsis sp.
Rollinia sp.

Burseraceae Protium sp.
Trattinnichia sp.

Mimosaceae Enterolobium schomburgkii

Sterculiaceae Sterculia sp.

Ceíastraceae Goupia glabra

Elaeocarpaceae Sloanea sp.

Sapindaceae 1 Matayba sp.

Monintíaceae

i

Siparuna sp.

Caesalpiniaceae ; Cassia sp.
j

Ulmaceae ; Trema micrantha
1

Simaroubaceae Simaba sp.

Bignoniaceae 1 Tabebuia sp.

Os indivíduos a partir dos sete metros de altura, por espécie, em ordem decrescente de

altura, foram: Laetia procera com 17 metros e 24 cm de D AP, Miconia sp.l com 10 metros e

30 cm de DAP, Bellucia sp. com 9 metros e 21 cm de D AP, Vismia cayennensis com 9 m e 21
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cm de DAP, Cecropia concolor com 9 metros e 11 cm de DAP. Cecropia ulei com 9 metros e

6,5 cm de DAP, Astrocaryum aculeatum com 8 metros e 24 cm de DAP, Geissospermum sp.

com 8 metros e 18 cm de DAP, Conceveiba sp. com 8 metros e 13 cm de DAP, Vismia

guianensis com 7,5 metros e 3,5 cm de DAP e Cecropia sciadophylla com 7 metros e 6 cm de

DAP. Além destes, ainda foram encontrados L. procera com 12 metros de altura, mais dois

indivíduos com 9 metros de altura de Bellucia sp., C concolor com 8 metros de altura,

Miconia sp.l com 7 metros e três indivíduos com 7 metros de altura de V. cayennensis.

(Anexo 1).

Das espécies arbóreas encontradas frutificando, Bellucia sp. foi a mais freqüente. A

espécie foi encontrada em todos os cinco blocos, totalizando 55 indivíduos dentre os quais 31

deles frutificavam (56% de frutificação). Trema micrantha foi encontrada em quatro das cinco

áreas, totalizando 16 indivíduos, dentre os quais cinco frutificavam (31% de frutificação).

Cecropia concolor foi encontrada em todas cinco áreas, totalizando 57 indivíduos, dentre os

quais 13 frutificavam (23% de frutificação). Vismia cayennensis foi encontrada em todas

cinco áreas, totalizando 208 indivíduos, dentre os quais 41 fintificavam (20% de frutificação).

Geissospermum sp. foi encontrada em quatro das cinco áreas, totalizando oito indivíduos,

dentre os quais um frutifícava (12,5% de frutificação). Vismia guianensis foi encontrada em

quatro das cinco áreas, totalizando 48 indivíduos, dentre os quais três fintificavam (6% de

frutificação). Cecropia sciadophylla foi encontrada em todas as cinco áreas, totalizando 42

indivíduos, dentre os quais cinco frutificavam (12% de frutificação).

Dentre as espécies arbustivas mais freqüentes, Solanum rugosum {Solanaceae) foi a

que apresentou maior frutificação. A espécie foi encontrada em todas as cinco áreas,

totalizando 303 indivíduos, dois quais 235 frutificavam (76% de frutificação). Miconia sp.2

(Melastomataceae) foi encontrada em todas as cinco áreas, totalizando 361 indivíduos, dos

quais 229 frutificavam (63% de frutificação). Solanum crinitum foi encontrada em quatro das

cinco áreas, totalizando 40 indivíduos, dos quais 21 frutificavam (52,5% de frutificação).

Piper sp. (Piperaceae) foi encontrada em todas as cinco áreas, totalizando 34 indivíduos, dos

quais 15 frutificavam (44% de frutificação).
Dentre as espécies arbóreas que puderam ser confirmadas quanto ao tipo de

regeneração. Trema micrantha foi a que apresentou o maior número de indivíduos
germinados. De um total de 16 indivíduos, todos foram germinados (100%). Para Vismia
japurensis, de um total de 261 indivíduos, 14 foram germinados (5%). Para Bellucia sp., de
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um total de 55 indivíduos, 13 foram germinados (24%). Para Cecropia concolor, de um total

de 57 indivíduos, seis foram germinados (11%). Para Vismia cayennensis, de um total de 208

indivíduos, seis foram germinados (3%). Para Cecropia sciadophylla, de um total de 42

indivíduos, três foram germinados (7%). Para Pourouma sp. e para Coussapoa sp., de um

total de dois indivíduos, ambos foram germinados. Para Maprounea guianensis e para Clusia

sp.l. de um total de dois indivíduos, um foi germinado. Para Miconia longispicata o único

indivíduo foi germinado e também para Astrocaryum aculeatum (tucumã), o único indivíduo

foi considerado germinado.

A grande maioria dos indivíduos arbóreos foram provenientes de rebrotos de toco ou

de raiz: 92% foram rebrotos. De um total de 791 indivíduos que tiveram a característica "tipo

de regeneração" anotada, 725 foram considerados rebrotos e 66 germinados.

53 Densidade e Freqüência

O número total de indivíduos arbóreos variou, entre as distâncias à borda, de 338

indivíduos na faixa dos 0-50 metros de distância à floresta até 157 indivíduos na faixa dos

200-250 metros. Entre os cinco diferentes blocos experimentais, o número total de indivíduos

arbóreos variou de um mínimo de 101 até um máximo de 410 indivíduos (Anexo 2). A

densidade média de indivíduos e de espécies por tratamento em cada bloco encontram-se no

Anexo 3. As dez espécies mais expressivas quanto à densidade de indivíduos e quanto à

freqüência da espécie nas sub-parcelas foram relacionadas em cada intervalo de distância à

floresta (Tabelas 2 e 3).



TABELA 2. Densidade absoluta (número de indivíduos em 100 m") das dez espécies mais
numerosas encontradas no local de estudo em cada intervalo de distância à
floresta (valor médio dos cinco blocos) e valor médio na totalidade dos cinco
intervalos de distância à borda da floresta.

Espécie 0-50 m 50-100 m 100-150 m 150-200 m 200-250 m média
Vismia japurensis 0,50 0,39 0,30 0,39 0,33 0,39
Vismia cayennensis 0,52 0,35 0,27 0,25 0,18 0,31
Goupia glabra 0,27 0,13 0,05 0,07 0,12 0,13
Cecropia concolor 0,15 0,16 0,06 0,09 0,06 0,10
Bellucia sp. 0,19 0,11 0,05 0,03 0,02 0,08
Vismia guianensis 0,12 0,06 0,03 0,07 0,07 0,07
Laetia procera 0,04 0,13 0,09 0,07 0,03 0,07
Cecropia 0,08 0,07 0,10 0,02 0,04 0,06
sciadophylla
Cascaria sp. 1 0,07 0,07 0,02 0,04 0,10 0,06
Duroia sp. 0,07 0,06 0,02 0,03 0,05 0,05

TABELA 3. Freqüência absoluta (em porcentagem) das dez espécies mais comuns
encontradas no local de estudo em cada intervalo de distância à floresta (valor
médio dos cinco blocos, onde 100 % = 15 parcelas) e valor médio da totalidade
das parcelas amostradas, independente da distância à borda (onde 100 % = 75
parcelas).

Espécie 0-50 m 50-100 m 100-150 m 150-200 m 200-250 m Média
Vismia japurensis 80 87 93 87 80 87%
Vismia cayennensis 87 87 87 80 73 83%
Vismia guianensis j 60 33 13 40 53 41 %
Cecropia concolor 53 60 20 33 47 35%
Laetia procera \ 13 40 40 47 27 33%
Goupia glabra 40 47 20 20 40 33%
Bellucia sp. 53 47 27 20 7 31%
Cecropia 20 40 47 13 20 28%
sciadophylla
Cascaria sp. 1 27 20 20 13 27 23%
Duroia sp. 27 27 13 20 13 20 %

Na área total de cada um dos cinco blocos (parcelas distribuídas de zero até 250

metros), Vismia japurensis e Vismia cayennensis foram as espécies mais evidentes, estando

presentes entre as três espécies de maior densidade e de maior freqüência em cada um dos

blocos (Anexo 4). V. japurensis alcançou uma densidade absoluta máxima de 0,74 indivíduo

por 100 m^ e uma freqüência absoluta máxima de 100%, o que significa estar presente em
todas as sub-parcelas de determinado bloco. V. cayennensis alcançou uma densidade absoluta

máxima de 0,34 indivíduo por 100 m e também uma freqüência absoluta máxima de 100%.

Goupia glabra, Cecropia concolor e Vismia guianensis foram as outras espécies que
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constaram entre as três mais evidentes de cada um dos blocos. G. glabra alcançou um

máximo de 0,47 indivíduo por 100 m^, estando presente em 80% das sub-parcelas de

determinado bloco. C concolor alcançou um máximo de 0,23 indivíduo por 100 m^, estando

presente em 73% das sub-parcelas de determinado bloco. V. giüanensis alcançou um máximo

de 0.10 indivíduo por 100 m^, estando presente em 73% das sub-parcelas de determinado

bloco.

Entre os arbustos, Solanum rugosum foi o mais evidente, alcançando um máximo de

1.15 indivíduo por 100 m^ e uma freqüência absoluta máxima de 100%. Em seguida veio

Miconia sp.2 com 0,77 indivíduo por 100 m^ e 100% de freqüência: Solanum crinitum com

0.21 indivíduo e 60% de freqüência e Piper sp. com 0,14 indivíduo e 60% de freqüência.

O teste estatístico F para a causa de variação "tratamentos" (classes de distâncias à

borda da floresta) não apresentou signifícância para o número de indivíduos (Anexo 5). Para a

causa de variação "blocos", no entanto, o teste Ffoi significativo (ANOVA; F=6,66; p<0,01),

indicando que há diferença entre os blocos no número de indivíduos. Justifica-se assim o

controle local feito por meio do Delineamento em Blocos Casualizados previamente

planejado antes da montagem do experimento. O elevado valor do Coeficiente de Variação

para número de indivíduos (CV=47%), demonstra a grande heterogeneidade da área

amostrada.

A distribuição de indivíduos arbóreos na regeneração total pode ser classificada em

duas formas distintas: regeneração esparsa e regeneração aglomerada (Tabelas 4 e 5). Desta

forma, evidenciam-se as discrepâncias, diretamente relacionadas à existência dos aglomerados

de regeneração, que serão detalhadas adiante.

TABELA 4. Número médio de indivíduos (em 100 m^) em cada classe de distância à borda da
floresta, na regeneração esparsa, nos cinco tratamentos e nos cinco blocos.

distância BI B2 B3 B4 B5 média

0 ~ 50 m 0,04 1,46 2,18 0,38 3,73 1,6

50 -100m 0,59 0,76 0,60 0,60 2,55 1,0

100-150 m , 1,44 0,63 0,88 0,67 2,02 1,1

150 - 200m 2,37 1,03 0,79 0,44 0,73 1,1

200-250 m 1 1,56 0,41 0,53 0,30 2,26 1,0
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TABELA 5. Número médio de indivíduos (em 100 m^) em cada classe de distância à borda da
floresta, na regeneração total, nos cinco tratamentos e nos cinco blocos.

distância BI B2 B3 B4 B5 média

0-50m ~Í.3 Iji 2.67 Í",Õ3 5,33 2^

50-100 m 0,59 1,58 1.89 1,08 3.56 1,8

I00-150m 'lj4 Õ,'86 í.30' òTái 2,28 1,3

150-200 m 2.37 U1 1.08 0,44 1.50 1,3

200 - 250 m 1.56 0,'48 1.22 0,30 2,26 1,2

A tendência de redução do número de indivíduos ao longo das distâncias pode ser

visualizada graficamente na Figura 5. Neste gráfico, é apresentado também, com a finalidade

de comparação, o número de espécies por tratamento, que será discutido no item seguinte.
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FIGURA 5. Número médio de espécies e de indivíduos em sub-parcelas de 30 x 30 metros
(900 m^) em cada intervalo de distância à floresta (n=15).

3.4 Diversidade de espécies

A diversidade de espécies arbóreas, de acordo com o índice de diversidade de
Shannon-Weaver, variou entre os cinco intervalos de distância de 2,73 com 42 diferentes

espécies arbóreas na faixa dos 0-50 metros até 2,39 com 20 diferentes espécies arbóreas na
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faixa dos 200-250 metros (Tabela 6). Entre blocos experimentais, o índice de diversidade

variou de um mínimo de 1,89 com 15 diferentes espécies arbóreas até um máximo de 2,74

com 44 diferentes espécies arbóreas (Anexo 2). Os números médios de espécies e de

indivíduos por tratamento, em cada parcela encontram-se no Anexo 6.

TABELA 6. Número total de indivíduos e de diferentes espécies e índice de diversidade de
Shannon-Weaver, nos cinco diferentes tratamentos (intervalos de distância).

Distâncias número total de número total de índice de diversidade

à borda indivíduos espécies

0-50 m 338 42 2,73

50-100 m 241 34 2,63

100-150 m 181 39 2,91

150-200 m 174 26 2,44

200-250 m 157 20 2,39

Foi constatada uma forte correlação linear positiva pelo coeficiente de Pearson (r =

0,949) entre o número médio de diferentes espécies e o número médio de indivíduos por

tratamento (intervalo de distância) nas cinco repetições. Ou seja, as duas variáveis variam no

mesmo sentido: um maior número de espécies está relacionado a um maior número de

indivíduos.

O teste estatístico F para a causa de variação "tratamentos" (classes de distância à

borda da floresta) não apresentou significância para o número de diferentes espécies (Anexo

7), assim como havia ocorrido para o número de indivíduos. Para "blocos", no entanto, o teste

F foi significativo (ANOVA; F=4,9; p<0,01), indicando que os blocos diferem

significativamente quanto ao número de espécies. Justifica-se assim o controle local feito por

meio do Delineamento em Blocos Casualizados, à semelhança do ocorrido com o parâmetro

número de indivíduos. O elevado valor do Coeficiente de Variação (CV=43%), demonstra a

grande heterogeneidade da área amostrada para número de diferentes espécies.

A distribuição das espécies na regeneração total pode ser classificada em dois grupos

distintos: regeneração esparsa e regeneração aglomerada (Tabelas 7 e 8). Desta forma,
evidenciam-se as discrepâncias, diretamente relacionadas à existência dos aglomerados de

regeneração, que serão detalhadas adiante.
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TABELA 7. Número médio de espécies (em 100 m") por classe de distância à borda da
floresta, na regeneração esparsa, nos cinco tratamentos e nos cinco blocos.

distância BI B2 B3 B4 B5 média

j  0-50m 0,04 0,49 1,02 0,16 1,45 0,63

50-100 m 0.33 0,69 0,35 0,22 1,29 0,58

100 -150m 0,63 0,41 0,61 0,41 0,94 0,60

150-200m 0,85 0,48 0,53 0,22 0,50 0,52

200 - 250m

1

0,78 0,30 0.34 0,30 0,63 0,47

1

TABELA 8. Número médio de espécies (em 100 m^) por classe de distância à borda da
floresta, na regeneração total, nos cinco tratamentos e nos cinco blocos.

5»

distância BI B2 B3 B4 B5 média

1  0-50m i  0,30 0,56 1,11 0,37 1,89 0,85

j  50 - 100m 0,33 0,83 0,72 0,52 1,44 0,77

1  100-150 m
\

0,63 0,56 0,78 0,44 1,00 0,68

150 - 200m 0,85 0,48 0,63 0,22 0,67 0,57

200-250 m 0,78 0,30 0,66 0,30 0,63 0,53

A tendência de redução do número de espécies ao longo dos intervalos de distância

pode ser visualizada graficamente na Figura 5, já apresentada.

5.5 Aglomerados de Regeneração

Constatou-se uma redução no número de aglomerados à medida que se distancia da

floresta, de um total de dez aglomerados nas parcelas dos 0-50 metros, até três aglomerados

existentes nas parcelas dos 200-250 metros (Tabela 9). O número total de aglomerados por

tratamento apresentou diferenças significativas: ANO VA; F=4,0; p<0,05 (Anexo 8); no

entanto, teve um elevado Coeficiente de Variação (74%). Também o delineamento em blocos

para o número de aglomerados justificou-se, apresentando diferenças significativas: ANO VA;

p=5^6; p<0,01. Comparando-se as médias dos tratamentos pelo teste TUKEY; A=2,l; p<0,05,

obteve-se uma diferença significativa: a média do tratamento 2 {50-100 m) foi maior do que
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as mçilías dos tratamentos 4 {15Q'200 m) e 5 (200-25Ç rft)y jndip^ndo a redução do número

médio de aglomerados nas sub-parcelas mais distantes da floresta (Figura 6).
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FIGURA 6. Número total de aglomerados de regeneração (média de cada intervalo de
distância à floresta contínua; 2700 m^; n=5). Intervalos com mesma letra não
são significativamente diferentes (p>0,05 por Tukey).

A área total dos aglomerados apresentou uma redução à medida que se distancia da

floresta: de 434 m^ nas parcelas dos 0-50 metros^ até 73 m^ nas parcelas dos 200-250 metros.

O número total de aglomerados por bloco variou de um máximo de 16 no Bloco 3 até um

mínimo de apenas um no Bloco 1. O maior número de aglomerados (seis aglomerados) foi

verificado no intervalo dos 50-100 m, enquanto que a maior área da regeneração aglomerada

(200 m^) foi verificada no intervalo dos 0-50 m (Tabela 9).



28

TABELA 9. Quantidade total de aglomerados e área total da regeneração aglomerada nos
cinco intervalos de distância à floresta, nas cinco diferentes repetições e
número e área total de aglomerados em cada intervalo de distância à floresta.

Tratamento

0-50 m

50-100m

100-150m

150-200m

200-250m

BlocqJ
T : SÕ m"

Bloco 2

1; 16 m"

3 ̂62 m-
1 ;4m-'

Bloco 3

1

3

2

3

60 m"

[47 m-
68

51 m"

73 m"

Bloco 4

4;200m^"
4; 74

1; 28

Bloco 5

2; 78

1; 150 m-

1 ; 35 m-

1 :50 m"

total

10; 434

14; 433

6; 135

3;101

3 ;"73"m^'

A área total dos aglomerados por tratamento apresentou diferença significativa (Figura

7): ANOVA; F=3,81; p<0,05 (Coeficiente de Variação de 89%); no entanto, não se justificou

o delineamento em blocos, uma vez que não houve diferenças significativas entre blocos

(Anexo 9).

200

150

100

50

O jíl I  '

<>

FIGURA 7. Área total dos aglomerados de regeneração (média de cada intervalo de distância
à floresta contínua; 2700 m^; n=5).

A área média dos aglomerados apresentou uma tendência de diminuição de acordo

com os intervalos de distância à floresta: 43 m^ no intervalo dos 0-50 metros até 24 no

intervalo dos 200-250 metros (Tabela 10). A área dos aglomerados por parcela, além da área e

do número total de aglomerados nas diferentes distâncias à floresta, encontram-se no Anexo

10.

Da mesma forma que o número total e a área dos aglomerados, a densidade de

indivíduos arbóreos nos aglomerados (indivíduos/100 m") apresentou uma tendência de
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diminuição com a distância à borda da floresta: 36 indivíduos no intervalo dos 0-50 metros

até 26 indivíduos no intervalo dos 200-250 metros (Tabela 10).

TABELA 10. Área média e número médio de indivíduos e de espécies arbóreas, com suas
respectivas amplitudes, na regeneração aglomerada e na regeneração esparsa
somente nas sub-parcelas (900 m^), onde foram encontrados aglomerados, nas
classes de distância à floresta. Notar que os valores de área são médios,
portanto nem sempre a soma aglomerados + esparsa é igual a 900 m^.

0- 50 m área média amplitude indivíduos

em 100 m'

amplitude espécies
em 10 m'

amplitude

aglomerados
esparsa

50-100 m

43 m-

846 m-

16-98 m-

766 - 884

36,1

1,6

2-81

0,1-3,7

1,7

0,07

0,2 - 3,3

0,01 - 0,2

aglomerados
esparsa

100 - 150 m

31 m"

846

9- 150m^

750 - 888

36,2

0,8

2-150

0-2,5

2,2

0,05

0,2 - 6,7

0-0,1

aglomerados
esparsa

150 - 200 m

23 m-

873 m-

4-35m-

852 - 896

48,9

1,0

14-200

0,6- 1,7

2,9

0,06

1,0-10

0,03-0,1

aglomerados
esparsa

200 - 250 m

34

866 m-

16 - 50 m"

850 - 884

27,2

0,9

8,6 - 42

0,35 - 1,2

1,5

0,06

0,85 -1,9

0,02-0,08

aglomerados
esparsa

24

864 m"

15-42

842 - 885

26

0,5

25-27

0,2 - 0,8

2,4

0,04

2-2,7

0,02-0,05

A relação entre a densidade de indivíduos arbóreos da regeneração aglomerada e da

regeneração esparsa (Tabela 10) cresce com as distâncias à borda da floresta. Nas parcelas

localizadas no intervalo dos 0-50 metros houve uma densidade de indivíduos 23 vezes maior

nos aglomerados do que na regeneração esparsa (36,1 indivíduos/100 m^ contra 1,6
•  ̂ 2indivíduo/100 m ), ao passo que nas parcelas localizadas no intervalo dos 200-250 metros a

densidade de indivíduos foi 52 vezes maior (26 indivíduos/100 m^ contra 0,5 indivíduo/100

m^). A proporção entre a densidade de indivíduos na regeneração aglomerada, esparsa e total

pode ser visualizada na Figura 8, onde nota-se uma gradativa redução de valores com o
aumento da distância à floresta para as três categorias de regeneração abordadas. Nesta figura,

a regeneração aglomerada aparece contribuindo relativamente pouco para a regeneração total,

o que pode ser explicado pela existência de parcelas em que não houve a constatação de
aglomerados, refletindo-se no valor fmal.



30

I

Qí"

Ir^

tSr

A

ri

□ aglomerada \

□ esparsa ,

□ total

j3

FIGURA 8. Densidade de indivíduos (ind./lOO m^) na regeneração aglomerada, esparsa e
total em cada intervalo de distância em relação à floresta.

A densidade de espécies arbóreas nos aglomerados (espécies/10 m^) não apresentou
tendência de diminuição: foi encontrada 1,7 espécie no intervalo dos 0-50 metros até 2,4
espécies no intervalo dos 200-250 metros (Tabela 10). Isto significa que, ao menos quanto à
diversidade nos aglomerados, não parece haver relação definida com as distâncias à floresta.

A proporção entre a densidade de espécies na regeneração aglomerada, esparsa e total pode
ser visualizada na Figura 9. Nesta, conforme o demonstrado na figura anterior, a regeneração
aglomerada aparece contribuindo pouco para a regeneração total, isto devendo-se ao fato da
existêhcia de parcelas onde não se verificaram aglomerados, o que refletiu no valor fmal. Este

valor final, diluído, não deve ser comparado aos dados da Tabela 10, pois, diferentemente do
número de indivíduos, o número de diferentes espécies não aumenta linearmente, pois as
espécies se repetem à medida que aumenta a área. Mais adiante é discutida novamente esta
desproporcionalidade entre o número de espécies e a área de amostragem.

A relação entre a densidade de indivíduos e de espécies na regeneração aglomerada e
regeneração esparsa, em cada intervalo de distância à floresta e em cada um dos aglomerados
encontrados neste estudo, encontra-se no Anexo 11. A relação entre a densidade de indivíduos
e de espécies no interior de cada bloco experimental encontra-se no Anexo 12.
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FIGURA 9. Número de espécies arbóreas por 100 m" na regeneração aglomerada, esparsa e
total em cada intervalo de distância à floresta.

Uma vez que foi constatada uma correlação linear positiva entre o número de

indivíduos e o número de espécies, a relação entre a diversidade de indivíduos arbóreos da

regeneração aglomerada e a regeneração esparsa também foi crescente com as distâncias à

borda (Tabela 10). Nas parcelas localizadas no intervalo dos 0-50 metros houve uma

diversidade de indivíduos 24 vezes maior nos aglomerados (1,7 espécie/10 m^) do que na
regeneração esparsa (0,07 espécie/100 m^), ao passo que nas parcelas localizadas no intervalo
dos 200-250 metros a diversidade de indivíduos foi 60 vezes maior nos aglomerados (2,4
espécies/10 m ) do que na regeneração esparsa (0,04 espécie/10 m ).

A porcentagem de espécies comuns entre a regeneração aglomerada e a regeneração
esparsa, pelo índice de similaridade de Jaccard^ variou de 39 (39% de espécies comuns) no
intervalo dos 0-50 metros até 45 no intervalo dos 200-250 metros (Tabela 11). No entanto,

valores menores que 39 foram encontrados nos intervalos de distância intermediários e não

houve um padrão definido com a distância à borda para o índice de similaridade.
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TABELA 11. Número total de diferentes espécies na regeneração esparsa e na regeneração
aglomerada por tratamento (intervalo de distância à floresta); número de
espécies comuns entre estas localidades e índice de similaridade qualitativa de
Jaccard (Cj), ou porcentagem de espécies comuns entre localidades
(aglomerados e esparsa).

Distância número de

espécies na
esparsa

número de

espécies nos
aglomerados

especies comuns:

aglomerados vs.
esparsa

índice de

Jaccard

0-50 m 33 24 16 39

50-100 m 26 20 12 35

100-150 m 34 14 10 26

150-200 m 23 10 7 27

200-250 m 18 11 9 45

O aglomerado de maior densidade de indivíduos e de espécies apresentou oito

indivíduos de quatro diferentes espécies arbóreas, com uma densidade de 200 indivíduos por

100 m^ e uma diversidade de dez espécies por 10 m^ (Anexo 11). Um máximo de 35

indivíduos arbóreos foi constatado em um dos aglomerados, com uma densidade de 23

indivíduos por 100 m^. Em outro, um máximo de 14 espécies arbóreas foi encontrado, com

uma diversidade de 3,3 espécies por 10 m^. Justifica-se o uso de diferentes dimensões (10 e

100 m^) para a apresentação dos resultados, no caso específico dos aglomerados: 100 metros

quadrados (10 x 10 m) é uma área de fácil visualização em termos de regeneração aglomerada

e, portanto, conveniente para apresentação dos resultados de densidade de indivíduos, que

podem ser extrapolados para outras áreas, obedecendo certa correspondência. Já o número de

diferentes espécies não pode ser extrapolado; é errôneo afirmar que em uma área dez vezes

maior poderão ser encontradas dez vezes mais espécies, pois estas em geral se repetem. No

entanto, na Figura 9, apresentada anteriormente, a densidade de espécies nos aglomerados

aparece como espécies por 100 m^, por se tratar de um valor originado das 15 parcelas

existentes em cada classe de distância à floresta, o que diluiu o valor final: em todos os

intervalos de distância houve um valor bem inferior a uma espécie por 100 m^.

A maior variação da densidade de indivíduos entre regeneração aglomerada e

regeneração esparsa de um mesmo bloco deu-se no Bloco 2 com uma média de 56 indivíduos

em 100 m^ para 0,8 indivíduo em 100 m^, setenta vezes mais indivíduos nos aglomerados de
regeneração (Anexo 12). A maior variação da diversidade de espécies entre regeneração
aglomerada e regeneração esparsa de um mesmo bloco deu-se também no Bloco 2 com uma
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média de 3,7 espécies em 10 m" para 0,05 espécie em 10 m^. uma diferença de setenta e

quatro vezes. A porcentagem de espécies comuns entre a regeneração aglomerada e a

regeneração esparsa de um mesmo bloco, pelo índice de Jaccard, variou de um mínimo de

28% até um máximo de 62% (Anexo 13).

Dos 19 indivíduos arbóreos com alturas a partir dos 7 m já citados, doze deles foram

encontrados fazendo parte dos aglomerados de regeneração.

Os indivíduos germinados predominaram nos aglomerados. Dos 66 indivíduos

considerados germinados na área total, 54 foram encontrados nos aglomerados: dos 13

indivíduos de Bellucia sp. considerados germinados, a totalidade se localizou nos

aglomerados; para V. cayennensis, dos seis indivíduos considerados germinados, todos se

localizaram nos aglomerados; C concolor. seis indivíduos germinados, todos nos

aglomerados; T. micrantha: 16 indivíduos germinados, sendo 13 nos aglomerados; V.

japurensis: 14 indivíduos germinados sendo 11 nos aglomerados; C sciadophylla: três

indivíduos germinados; sendo dois nos aglomerados, Maprounea guianemis: o único

indivíduo germinado se localizou em aglomerado; Clusia sp. 1: o único indivíduo germinado

se localizou em aglomerado; Coussapoa sp.: dos dois indivíduos germinados, um se localizou

em aglomerado. M longispicata e A. aculeatum apresentaram ambos um único indivíduos

germinado localizando-se fora dos aglomerados e Pourouma sp. apresentou os dois

indivíduos germinados fora dos aglomerados.
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6. Discussão

6.1 Famílias botânicas

O número de famílias foi inferior ao encontrado em uma área piloto monitorada

anteriormente, também numa pastagem abandonada dominada por B. humidicola, formada há

18 anos e queimada há cerca de três anos da data de coleta dos dados, porém tendo como

borda um fragmento florestal de cem hectares na Fazenda Porto Alegre (Figura 1). Nesta, em

apenas 17.195 m" foram encontradas 74 espécies arbóreas, pertencentes a 58 gêneros e 30

famílias (Anexo 14). Como o evento fogo é geralmente constante nas pastagens Amazônicas,

as espécies que conseguem se estabelecer são as que se favorecem por mecanismos de

resistência (Peixoto et ai, 1986).

Os resultados estão parcialmente de acordo com os encontrados por Fernandes et ai.

(1998), para os quais as famílias Euphorbiaceae e Flacourtiaceae estiveram dentre as que

apresentaram maior número de espécies no inventário florístico.

As palmeiras, que geralmente são muito comuns no sub-bosque da floresta e nas

vegetações secundárias, foram identificadas como: Astrocaryum gynacanthum^ que é uma

espécie de sub-bosque que forma touceiras, podendo apresentar estipes de até 6 metros de

altura; Siagrus inajai é uma espécie de estipe único que pode atingir até 12 metros de altura

(Galeano, 1992); Astrocaryum aculeatum, encontrada em uma das parcelas, não representa

um caso isolado. Puderam ser verificados mais dois indivíduos a aproximadamente duzentos

metros de distância em aglomerados de regeneração; esta espécie, no entanto, não é de

ocorrência natural na área de estudo, tendo os indivíduos sido dispersos provavelmente por

via antrópica.

6.2 Fenologia

A relativa escassez de indivíduos de grandes dimensões era previsível em virtude do

histórico de uso da área como pastagem, e está de acordo com os resultados de Guimarães

(1993), para a qual 94% da biomassa estava representada pela classe de O a 5 cm de DAP.
Observando a presença de sementes de espécies arbóreas em pastagens abandonadas

na região de Paragominas, Pará, Nepstad et ai. (1998) relatam que as mesmas foram raras no
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solo, tendo-se constatado três gêneros: Cecropia, Solanum e Vismia. Uhl et ai. (1991), que

consideraram Solanum crinitum como uma espécie arbórea, relatam a ocorrência comum de S.

crinitum e Vismia guianensis como espécies invasoras de pasto degradado. Além disso,

encontraram sementes de espécies pioneiras dos gêneros Cordia, Banara, Cecropia, Solanum,

Vismia e Rollinia nas fezes de animais frugívoros capturados na pastagem. Dias-Filho (1998)

descreve V. guianensis e S. crinitum como espécies possuidoras de sementes capazes de

germinar no escuro. Verificou ainda a grande habilidade de V. guianensis em colonizar áreas

sujeitas a elevado estresse de umidade do solo.

Quanto ao único indivíduo de Astrocaryum aculeatum (tucumã) encontrado, supõe-se

ser proveniente de dispersão antrópica, não sendo originado da floresta primária.

As espécies consideradas germinadas estão de acordo com a análise do banco de

sementes em capoeira originada de pasto abandonado, sem queimadas por oito anos, onde

Monaco (1998) encontrou como germinações arbóreas mais evidentes, em ordem decrescente:

Vismia sp., Bellucia sp., Cecropia sp. e Trema micrantha.

O que se notou foi que poucos indivíduos germinados ocorreram competindo

diretamente com a gramínea, a pleno sol, na pastagem. Estes, em sua grande maioria,

localizaram-se nos aglomerados de regeneração, onde o capim foi naturalmente substituído

pela regeneração arbustivo-arbórea. Ocorreram ainda casos como o de Pourouma sp. que

apresentou dois indivíduos germinados fora dos aglomerados, porém livre da competição com

a gramínea, localizando-se na cavidade interna de tocos de árvores abatidas na formação da

pastagem, muito comuns na área deste estudo.

Uhl & Buschbacher (1988) afirmam ser o brotamento um dos mecanismos mais

importantes de regeneração, verificando mais da metade das 171 espécies de árvores

identificadas em pastos abandonados foram capazes de brotar. Vieira et ai (1993) salientam a

importância dos sistemas radiculares arbóreos persistentes no solo, como um mecanismo de

regeneração da floresta. Sousa (1995) encontrou como espécies arbóreas invasoras de

sistemas agro-florestais implantados em pastagens abandonadas: Cecropia sp. regenerando

por semente, Tabebuia sp. por rebrotos de raiz e Vismia cayennensis regenerando por
sementes e por rebrotos. No entanto, no Equador, Zahawi & Augspurger (1999) não

observaram brotações das espécies arbóreas lá existentes, nem mesmo em pastagens usadas

por curtos períodos antes do abandono.
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6.3 Densidade e Freqüência

Entre as espécies de maior densidade e freqüência, destaca-se como tendo importância

econômica Goupia glabra (cupiúba), que possui madeira adequada para construções pesadas

e duráveis (Silva et al, 1977). Os resultados deste trabalho diferiram dos encontrados por

Vieira et ai (1993). para os quais, nas pastagens degradadas da Amazônia oriental,

desenvolve-se inicialmente uma vegetação composta, entre outros, por representantes das

famílias Leguminosae e Bignoniaceae, ambas possuindo espécies arbóreas. No entanto, estão

parcialmente de acordo com Wandelli et ai (1997) que, na Amazônia central, encontraram

uma dominância de espécies arbóreas do gênero Vismia e de Laetia procera, e são similares

aos encontrados por Monaco (1998), que lista seis espécies arbóreas de maior densidade e

freqüência, todas também presentes entre as mais expressivas neste estudo.

Analisando-se os dados das Tabelas 2 e 3, percebe-se que ao menos para oito das dez

espécies mais expressivas, não há uma gradativa redução dos parâmetros "densidade

absoluta" e "freqüência absoluta" com o aumento da distância à floresta, ao contrário da

suposição inicial. Das espécies listadas, Bellucia sp. e V. cayennensis foram as únicas a

apresentar uma gradativa redução destes parâmetros. No entanto, espécies como C. concolor,

V. japurensis, V. guianensis, G. glabra, L Procera e Duroia sp., mostraram maior densidade

e/ou freqüência no primeiro ou nos dois primeiros intervalos de distância.

A predominância de espécies do gênero Vismia está de acordo com as observações de

Ganade (1995), que verificou em capoeira originada de pasto abandonado, em ordem

decrescente de abundância, a partir dos cinco metros de altura: V. japurensis, V. guianensis,

V cayennensis, Laetia procera e Bellucia grossularioides.

Para a obtenção da não signifícância do teste estatístico F para o número de

indivíduos, cada tratamento foi repetido cinco vezes, sendo cada uma destas cinco médias

provenientes de três sub-parcelas. Assim, o resultado de cada tratamento originou-se de

quinze sub-parcelas de 900 m^ cada, totalizando 13.500 ml Ao todo, foram amostradas 75
sub-parcelas, o equivalente a 67.500 m^. Diante da não-significância do teste F, foi testada a
hipótese de que os valores discrepantes das duas primeiras faixas de distância do Bloco 1

seriam os causadores de semelhante resultado. Foi feita então uma manipulação de dados,
eliminando-se o Bloco 1 (Anexo 15). O resultado obtido passou a ser significativo para

"tratamentos" (ANOVA; F=6,26; p<0,01) e para "blocos" (ANOVA; F=14,4; p<0,01) com
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um Coeficiente de Variação de 36% e com o valor médio do intervalo de distância 0-50 m

sendo superior aos intervalos 100-150: 150-200 e 200-250 m (TUKEY; A=11,8; p<0,05). Este

resultado confirma o efeito do Bloco 1 influindo negativamente para a significância do

tratamento "número de indivíduos". Indica também a necessidade de um maior número de

blocos experimentais em estudos desta natureza.

Verificando-se a disposição das pastagens abandonadas da área. o que se supõe é que

tal efeito localizado seja decorrência de solo muito compactado, originado pelo pisoteio de

gado concentrado no local, que é relativamente próximo a um dos ramais de acesso à fazenda.

Embora cochos e outras construções abandonadas tenham ficado bastante distantes das

parcelas amostradas, o efeito antrópico da compactação do solo só poderia ser anteriormente

comprovado analisando-se a densidade do solo, uma vez que não houve qualquer evidência

visual de compactação, pois o capim vegetava de forma uniforme e impedia a visualização do

solo, o que só poderia ser feito removendo-se todas as touceiras da graminea. Em outras áreas

do interior da Fazenda Esteio, também pôde ser observada a invasão do capim em ramais

abandonados. Isto deve-se à característica de contínua emissão de material vegetativo pela

graminea, que rapidamente cobre o solo e finca novas raízes (Alcântara & Bufarah, 1986).

Embora não tenha havido diferença significativa entre os tratamentos quanto ao

número de indivíduos (quando os cinco blocos foram considerados), nota-se uma gradativa

redução do valor deste parâmetro ao se distanciar da floresta, especialmente quando se

compara o primeiro intervalo de distância {0-50 m) com os intervalos a partir de 100 m de

distância (Figura 5).

O número de indivíduos por área também mostrou uma gradativa redução, à exceção

de uma das distâncias, em uma área piloto monitorada anteriormente a este trabalho, onde a

borda da floresta era representada por um fragmento florestal de 100 hectares (Anexo 16).

6.4 Diversidade de espécies

Uma vez que não foram encontradas referências quanto ao índice de diversidade em

áreas com características similares, o mesmo deve ser visto com restrições, sendo mais

expressivo o número de espécies ao longo dos intervalos de distância como indicativo da
diversidade. O interessante é que em ílituros estudos se façam comparações com os resultados

deste trabalho.
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Diante da não significância do teste F para número de diferentes espécies, foi testada a

hipótese de que os valores discrepantes das duas primeiras faixas de distância do Bloco 1

seriam os causadores da ausência de significância. Foi feita então a eliminação do Bloco L no

entanto, o resultado obtido passou a ser não significativo tanto para "tratamentos" (ANOVA;

F=l,2; p>0,05) como para "blocos" (ANOVA; F=2,4; p>0,05), embora tenha havido uma

redução do Coeficiente de Variação para 34% (Anexo 13).

A gradativa redução do número de espécies à medida que aumenta a distância à

floresta pode ser visualizada graficamente na Figura 5, apresentada anteriormente, e concorda

com observações em uma área similar e próxima. Nesta, uma área piloto monitorada

anteriormente a este trabalho, onde a borda da floresta era representada por um fragmento

florestal de 100 hectares (Anexo 18), a densidade de espécies também teve uma gradativa

redução, à exceção de uma das distâncias.

Montagnini & Sancho (1990) sugerem que o aumento do número de espécies arbóreas

em pastagens abandonadas na Costa Rica pode ser feito por meio do plantio de espécies

nativas de valor econômico.

6.5 Aglomerados de Regeneração

Os diferentes tratamentos apresentaram diferenças estatísticas quanto à área total e o

número total de aglomerados, com as médias dos tratamentos, para número de aglomerados,

diferindo entre si.

Os intervalos de distância mais próximos à floresta apresentaram mais aglomerados de

regeneração e também aglomerados de maior área. Mesmo sendo verificados em menor

quantidade e com menor área, os aglomerados de regeneração aumentam de importância em

distâncias maiores da borda, por terem uma participação percentual considerável na

regeneração total.

Independente da área do aglomerado, houve uma maior concentração de árvores

(densidade) nos aglomerados mais próximos à floresta.

Ficou claramente demonstrado o contraste entre a riqueza de espécies abaixo de

árvores isoladas e ao longo do pasto (Guevara et ai, 1992; Otero-Amaíz et ai, 1999).

A predominância de indivíduos de maior altura nos aglomerados de regeneração fez

supor um papel de multiplicadores de regeneração destes indivíduos que, sendo emergentes e
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ainda em alguns casos fiiitificando, seriam atrativos à avifauna dispersora de sementes. Isto

está de acordo com os estudos de Uhl e/ o/. (1991) e de Nepstad et ai. (1998), que salientam a

importância de árvores isoladas no pasto. Otero-Amaíz et ai, (1999) atestam a eficiência de

árvores remanescentes como mantenedoras do banco de plântulas e de sementes. Holl (1999)

enfatiza a importância de estratégias para incrementar a dispersão de sementes em pastagens,

entre elas o plantio de árvores nativas. Zahawi & Augspurger (1999) encontraram resultados

que comprovam a função de árvores em pastagens como facilitadoras da sucessão após o

abandono.

O número de indivíduos germinados também foi maior nos aglomerados quando

comparado à regeneração esparsa, em uma área piloto monitorada anteriormente a este

trabalho, onde a borda da floresta era representada por um fragmento florestal de 100 hectares

(Anexo 19). A baixa proporção de indivíduos germinados fora dos aglomerados vai de

encontro aos resultados de Holl (1999), que encontrou na Costa Rica, germinações arbóreas

consideráveis sobre a gramínea.
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7. Conclusões

Vismia spp. foram as espécies de maior importância na regeneração, isto devido à

extrema capacidade em colonizar áreas degradadas, especialmente pelo fato de possuírem

reprodução vegetativa.

Embora não confirmada estatisticamente, a tendência de redução no número de

indivíduos e no número de espécies conforme se distância da floresta contínua, vêm a reforçar

a importância da manutenção de áreas com cobertura florestal, como mantenedoras dos

processos de regeneração. Houve claras indicações de que com o uso de um número maior de

blocos experimentais, os resultados passariam a ser confirmados estatisticamente.

Os aglomerados de regeneração (número total e área total) foram significativamente

influenciados pela distância à floresta. Estes resultados sugerem que a recuperação da

cobertura arbórea em pastagens abandonadas possa ser acelerada com a formação induzida de

aglomerados, por meio de plantios de enriquecimento, ou simplesmente o manejo dos

aglomerados arbóreos já existentes, de forma a favorecer as espécies arbóreas em detrimento,

por exemplo, de cipós. Até mesmo rebrotos de árvores de Vismia poderiam sofrer um

desbaste com o intuito de proporcionar microssítios de regeneração sob elas, uma vez que em

muitos aglomerados sua densidade foi muito grande. A adoção destas estratégias deve ser

priorizada em locais mais distantes das florestas remanescentes, onde se verificam menos

aglomerados naturais.

Quanto comparada à regeneração aglomerada, a regeneração esparsa foi menos afetada

pela distância à borda da floresta, mostrando-se ao mesmo tempo, relativamente menos

importante.
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Anexos

ANEXO 1. Fenologia das espécies encontradas em cada bloco experimental. Alturas média e
absoluta, número total de indivíduos da espécie, localização do maior indivíduo,
tipo de regeneração e presença de frutificação.

Bloco 1

espécie maior altura menor total de maior rebroto/ frutificação
indivíduo média altura indivíduos indivíduo germinado

(cm) (cm) em

Vismia 9m/21cm 434 32 34 aglom. rebrotos 3%

cayemensis de DAP (1 indiv.)

Bellucia sp. 9m/16cm 406 13 11 aglom. 20% germ. 20%

de DAP (2 indiv.) (2 indiv.)

Vismia 6m/3,5cm 452 60 9 aglom. rebrotos não

guianensis de DAP

Duroia sp. 6ni/2cm 336 72 7 aglom. rebrotos não

de DAP

Vismia 4ni/9cm 132 28 63 esparsa — não

japurensis de DAP

Pogonophora 3,5m/6,5cm 108 52 11 esparsa rebrotos não

schomburgkiana de DAP

Cecropia 3m/3,5cm 189 31 8 esparsa rebrotos 12,5%
sciadophylla de DAP (1 indiv.)
Tabebuia sp. 2,5m/6cm 129 82 4 aglom. rebrotos não

de DAP

Goiipia glabra 2,2m/2,5cm 105 32 14 esparsa rebrotos não

de DAP

Laetia procera I,65m/Icm 148 130 2 esparsa rebrotos não

de DAP

Lecythis serrata I33cm — — 1 esparsa rebrotos não

Isertia sp. 122cm 63 35 4 esparsa rebrotos não

Aliberíia edidis 102cm — — 1 esparsa rebrotos não

Traítinnichia sp. 94cm — — 1 esparsa rebrotos não

Swarízia sp. 93 cm — — 1 esparsa rebrotos não

Cecropia 92cm 53 32 4 esparsa rebrotos 25%

concolor (1 indiv.)
Myrcia sp. 85cm 81 78 3 aglom. rebrotos não

Cascaria sp. 1 75cm 44 15 9 esparsa rebrotos não

Geissospermum
Cf>

73cm — — 1 esparsa rebrotos não

sp.

Leonia sp. 64cm 22 10 6 esparsa rebrotos não

Himataníhus 62cm —

— 1 esparsa rebrotos não

sucuuba

Clarisia sp. 56cm — — 1 esparsa rebrotos não

Banara sp. 42cm — — 1 esparsa rebrotos não

Eugenia sp. 25cm — — 1 esparsa rebrotos não

Pouteria sp. 1 15cm — — 1 esparsa rebrotos não

arbustos
72 35Solanum 210cm 104 aglom. — 80%

rugosum
54 10 46

(83 indiv.)

Miconia sp.2 112cm aglom. — 11%

(5 indiv.)
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Piper sp. 90cm
Solanum

crinitum

— : característica nào verificada.

Bloco 2

52 30 aglom. nao

espécie maior altura menor total de maior rebroto/ frutificação
indivíduo média

(cm)
altura

(cm)
indivíduos indivíduo

em

germinado

Laetia procera 12m/18cm

de DAP

367 67 16 aglom. rebrotos não

Miconia sp. 1 10m/30cm 521 42 2 aglom. rebrotos nào

de DAP

Conceveiba sp. 8m/13cm

de DAP

436 72 2 aglom. rebrotos não

Cecropia 6m/6cm 287 164 9 aglom. rebrotos não

sciadophylla de DAP

Vismia 5,5m/3,5cm 288 16 41 esparsa 7% germ. não

cayennensis de DAP (3 indiv.)
Trema 5m/3,6 263 25 2 aglom. germinados 50%

micrantha de DAP (1 indiv.)
Vismia 4,5m/3,3 252 82 45 esparsa — não

japurensis de DAP

Bellucia sp. 4m/I2,5
de DAP

163 64 5 esparsa 80% germ.
(4 indiv.)

60%

(3 indiv.)
Vismia 3,5ni/2,4 271 130 15 esparsa — não

guianensis de DAP

Cecropia 3 m/2,5cm 157 11 5 esparsa rebrotos 20%

concolor de DAP (1 indiv.)
Hasseltia 2,65m/lcm — — 1 esparsa rebrotos não

floribunda de DAP

Goupiaglabra 1,80m/0,7cin
de DAP

—
— 1 esparsa rebrotos não

Geissospermum 1,6m/0,5cm ~ — 1 esparsa rebrotos não

sp. de DAP

Amaiom sp. 1,3/0,4cm

de DAP

92 36 4 esparsa rebrotos não

Cariniana sp. 94cm 79 63 2 esparsa rebrotos não

Eugenia sp. 92cm 89 86 2 esparsa rebrotos não

Bocageopsis sp. 38cm 37 35 2 aglom. rebrotos não

arbustos

Solanum 204cm 83 64 15 esparsa ~ 60%
rugosum (9 indiv.)

Miconia sp.2 173cni 85 15 84 aglom.
— 30%

(25 indiv.)
Piper sp. 1 lOcm 87 64 2 aglom. — sim
Solanum 83cm 52 16 5 aglom. — 60%
crinitum (3 indiv.)

— : característica não verificada.
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espécie maior indivíduo altura menor total de nuúor rebroto/ frutificação
ntétüa altura indivíduos indivíduo germinado
(cm) (cm) em

Laetia procera 17m/24cm

de DAP

613 173 8 aglom. rebrotos não

Bellucia sp. 9ni/2Icm

de DAP

378 43 24 aglom. 21% germ.
(5 indiv.)

71%

(17 indiv.)
Cecropia Ulei 9m/6,5cm

de DAP

625 350 2 aglom. rebrotos não

Geissospermum 8m/l8cm 448 263 3 esparsa rebrotos 33%

sp. de DAP (1 indiv.)
Cecropia 8m/6cm 253 32 31 aglom. 16% germ. 20%

concolor de DAP (5 indiv.) (6 indiv.)

Vismia 7,5m/3,5cm 183 84 22 esparsa rebrotos não

guianensis de DAP

Vismia 7m/5,5cm 401 102 46 esparsa rebrotos 28%

cayennensis de DAP (13 indiv.)
Goupia glabra 6m/4cm

de DAP

302 63 9 aglom. rebrotos não

Miconia sp.3 6m/4cm

de DAP

415 230 2 esparsa rebrotos não

Miconia sp. 1 5m/4cm

de DAP

296 183 3 aglom. rebrotos não

Duroia sp. 5m/3,5cm
de DAP

222 81 5 esparsa rebrotos não

Vismia 4,5m/7cm 304 105 37 aglom. 38% germ. não

japurensis de DAP (14 indiv.)
Cecropia 3,5in/4cm 178 35 8 esparsa rebrotos 12,5%

sciadophylla de DAP (1 indiv.)
Clusia sp. 1 2,3m/2cm

de DAP

147 84 2 esparsa 50% germ.
(1 indiv.)

não

Miconia 2,lm/3cm — — 1 esparsa germinado não
longispicata de DAP

Trema 2m/lcm — — 1 aglom. germinado sim
micrantha de DAP

Maquira l,8m/lcm — — 1 aglom. rebrotos não
guianensis de DAP

Coussapoa sp. I,8m/lcm

de DAP

164 148 2 esparsa germinados não

Simaba sp. 84cm 61 43 3 aglom. rebrotos não

Cecropia 84cm — — 1 esparsa rebrotos não
purpurascens

Lecythis serrata 74cni 68 62 2 aglom. rebrotos não

Casearia sp.2 74 63 41 4 esparsa rebrotos não

Pouteria sp.2 64 48 32 '2 esparsa rebrotos não

Pourouma sp. 54 48 42 2 esparsa germinados não

Casearia spA 53 51 48 3 aglom. rebrotos não

Leonia sp. 43 42 41 2 esparsa rebrotos não

arbustos

Piper sp. 380cm 131 72 8 aglom. — 25% (2 ind.)

Solanum 173cm 94 61 25 esparsa — 68®/o(17ind.)

rugosum
164cm 70 43 29S. crinitum aglom. — 45®/o(13ind.)

Miconia sp.2 159cm 83 31 99 aglom. — 89®/oí88ind.)

característica não verificada
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espécie maior altura menor total de maior rebroto/ frutificação
indivíduo média

(cm)
altura

(cm)
indivíduos indivíduo

em

germinado

Cecropia 9m/l 1,3 cm 362 74 9 aglom. rebrotos 33%

concolor de DAP (3 indiv.)

Cecropia 7 m/5.7cm de 530 480 4 esparsa rebrotos 25%

sciadophylla DAP (1 indiv.)

Vismia 7m/5.2cm de 214 10 45 aglom. 7% germ. não

cayenmnsis DAP (3 indiv.)

Trema 6,5m/6cm de 423 161 7 aglom. germinados 15%

micrantha DAP (1 indiv.)

Bellucia sp. 6,5m/6cm de 405 159 2 aglom. 50% germ. 50%

DAP (1 indiv.) (1 indiv.)

Vismia 4,5m/5,4cm de 271 163 4 aglom. — 75%

guianensis DAP (3 indiv)

Vismia 3,2m/13cm de 167 81 17 esparsa — não

japurensis DAP

rebrotosOrmosia sp. 2,5m/2cm de
DAP

•"— 1 esparsa não

Sterculia sp. 2,3m/l,6cm de

DAP

185 140 2 esparsa rebrotos não

Lecythis serrata 2,2m/lcm de

DAP

187 172 4 aglom. rebrotos não

Laetia procera l,8m/l,5cm de

DAP

— — 1 esparsa rebrotos não

Maprounea l,7m/l,2cm de 157 141 2 aglom. 50% germ. não

guianensis DAP (1 indiv.)

Ttymatococcus 130cm ~
- 1 esparsa rebrotos não

amazônicas

Anacampta sp. 94cm ~ — 1 esparsa rebrotos não

Simaba sp. 32cm ~ - 1 aglom. rebrotos não

arbustos

Miconia sp.2 164 cm 67 53 104 aglom. 87%

(91 indiv.)
Solanum 163 cm 74 40 4 aglom. — 75%

rugosum (3 indiv)
Solanum 153cm 53 34 4 aglom. — sim

crinitum

Piper sp. 132cm ~ — 1 aglom. — não

— : característica não verificada.



Bloco 5

espécie maior altura menor total de maior rebroto/ frutificação
indivíduo média

(cm)
altura

(cm)
indivíduos indivíduo

em

germinado

Bellucía sp. 9m/12cm

de DAP

509 16 13 esparsa 8% germ.
(1 indiv.)

62%

(8 indiv.)
Astrocaryum 8m/24cm — — 1 esparsa germinado sim

aculeatum de DAP

Vismia 7m/10cm 297 63 42 esparsa — 64%

cayennensis de DAP (27 indiv.)

Miconia sp. 1 7m/3cm 550 350 3 aglom. rebrotos não

de DAP

Laetia procera 6,5m/7cm 327 32 28 aglom. rebrotos não

de DAP

Vismia 6m/3,5cm 143 32 101 esparsa — não

japurensis de DAP

Duroia sp. 5m/6,5cm 104 41 24 aglom. rebrotos não

de DAP

Cascaria sp. 1 5nn/5cm

de DAP

146 33 28 aglom. rebrotos não

Goupia glabra 5m/4cm

de DAP

177 21 64 esparsa rebrotos não

Cecropia 3,5m/3cm 93 28 13 esparsa 23% germ. 15%

sciadophylla de DAP (3 indiv.) (2 indiv.)
Rollinia sp. 3m/2,5cm

de DAP

—
— 1 esparsa rebrotos não

Thyrsodium 2,8m/l,3cm 169 58 2 aglom. rebrotos não

paraense de DAP

Mabea sp. 2,6m/2,5cm
de DAP

122 48 3 esparsa rebrotos não

Trema 2,4m/l,5cm 172 89 6 aglom. germinados 33%

micrantha de DAP (2 indiv.)
Enterolobium 2,2m/2cm 178 74 5 esparsa rebrotos não

schomburgkii de DAP

Astrocaryum 2,2m 87 9 11 aglom. rebrotos não

gynacanthum
Cecropia 2,lm/2,6cm 139 64 4 esparsa rebrotos não

purpurascens de DAP

Cassia sp. 1 2,lm/l,5cm

de DAP

— 1 esparsa rebrotos não

Protium sp. 2m/2,7cni
de DAP

1 esparsa rebrotos não

Lecythis serrata l,95m/0,5cm 116 43 3 esparsa rebrotos não
de DAP

Tabebuia sp. I,75m/lcm
de DAP

170 163 3 esparsa rebrotos não

Rinorea sp. l,55m/0,5cm
de DAP

— — 1 aglom. rebrotos não

Alibertia edulis l,45m/lcm 121 97 2 esparsa rebrotos não

de DAP

Geissospermum l,45m/0,3cm 113 83 3 esparsa rebrotos não

sp. de DAP

Himatanthus l,33m/0,8cm — — 1 esparsa rebrotos não

sucuuba de DAP

Asíronium sp. l,33ni/0,5cm

de DAP

101 68 2 esparsa rebrotos não
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Continuação Bloco 5

espécie maior altura menor total de maior rebroto/ frutificação
indivíduo média

(cm)
altura

(cm)
indivíduos indivíduo

em

germinado

Conceveiba sp. 125cm —

... 1 esparsa rebrotos não

Bocageopsis sp. I20cm — — I aglom. rebrotos não

Pouíeria sp.l lOOcm 99 93 2 esparsa rebrotos não

Pouteria sp.2 98cm — — 1 aglom. rebrotos não

Pogonophora 97 74 35 5 aglom. rebrotos não

schomburgkiana
Casearia sp.2 89 78 58 4 esparsa rebrotos não

Eugenia sp. 89 — — 1 esparsa rebrotos não

Cecropia 88 38 22 8 esparsa 13% germ. 25%

concolor (1 indiv.) (2 indiv.)

Maquira 76 —

— 1 aglom. rebrotos não

guianensis
Amphirrhox sp. 73 59 35 6 aglom. rebrotos não

Matayba sp. 71 —

— 1 esparsa rebrotos não

Lecythis sp. 59 49 39 3 esparsa rebrotos não

Isertia sp. 54 — — 1 esparsa rebrotos não

Siparuna sp. 51
—

— 1 esparsa rebrotos não

Syagrus inajai 51 — 1 esparsa rebrotos não

Leonia sp. 43 27 12 5 aglom. rebrotos não

Helicostylis sp. 43 — — 1 aglom. rebrotos não

Sloanea sp. 43 —
— 1 esparsa rebrotos não

arbustos

Solanum 280cm 164 39 155 aglom. — 79%

rugosum (123 indiv.)
Miconia sp.2 162cm 72 21 28 aglom. 71%

(20 indiv.)
Piper sp. 140cm 89 34 19 aglom. 58%

(11 indiv.)
Solanum 64cm 47 29 2 aglom. — 50%

crinitum (1 indiv.)
— : característica não verificada.

anexo 2. Número total de indivíduos e de diferentes espécies, e índice de diversidade de
Shannon-Weaver^ nos cinco diferentes blocos experimentais.

Bloco número total de

indivíduos

número total de índice de diversidade
espécies

199

155

226

101

410

25

17

26

15

44

2,41

2,08

2,52

1,89

2,74
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ANEXO 3. Número médio de espécies e de indivíduos em 100 m^ nos cinco diferentes
tratamentos e nos cinco blocos amostrais

Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3

Bloco 4

Bloco 5

distância média de espécies em 100 m' média de indivídi

0-50 m 0.3 1,3

50-100 m 0.3 0,6

100-150 m 0.6 1,4

150-200 m 0.9 2,4

200-250 m 0.8 1,6

0-50 m 0.6 1,7

50-100 m 0,8 1,6

100-150 m 0.6 0,9

150-200 m 0.5 1,0

200-250 m 0.3 0,4

0-50 m 1,1 2,7

50-100 m 0,7 1,9

100-150 m 0.8 1,3

150-200 m 0.6 1,1
200-250 m 0,7 1,2

0-50 m 0.4 1,0
50-100 m 0.5 1,1
100-150 m 0,4 0,8

150-200 m 0.2 0,4

200-250 m 0,3 0,3

0-50 m 1,9 5,3
50-100 m 1,4 3,6

100-150 m 1,0 2,3

150-200 m 0,7 1,5

200-250 m 0,6 2,3



54

ANEXO 4. Espécies encontradas em cada bloco experimental: densidade absoluta (número de
indivíduos em 100 m^), densidade relativa (porcentagem de indivíduos da espécie
em relação às outras espécies), freqüência absoluta (porcentagem de sub-parcelas
onde a espécie foi encontrada, onde 100% = 15 sub-parcelas) e freqüência relativa
(porcentagem da freqüência absoluta da espécie relacionada às outras espécies).

Bloco 1

Espécie Densidade Absoluta Densidade Relativa freqüência absoluta freqüência relativa
(índiv./lOOm^) (%) (%) (%)

Vismia japurensis 0,47 32,1 80.0 15

Vismia cayennensis 0,25 17,3 66.7 13

Goupia glabra 0,10 7.1 46.7 9

Bellucia sp. 0,08 5.6 6.7 1

Vismia guianensis 0,07 4.6 33.3 6

Casearia sp. 1 0,07 4,6 26.7 5

Pogonophora 0,07 4.6 26.7 5

schomburgkiana
Cecropia sciadophylla 0,06 4.1 26,7 5

Duroia sp. 0,04 3.1 20,0 4

Leonia sp. 0,04 3.1 20,0 4

Cecropia concolor 0,03 2.0 26,7 5

Isertia sp. 0,03 2.0 20,0 4

Tabebuia sp. 0,03 2.0 20,0 4

Myrcia sp. 0,02 1.5 20,0 4

Laetia procera 0,01 1.0 13,3 3

Swartzia sp. 0,01 0.5 6,7 1

Geissospermum sp. 0,01 0.5 6,7 1

Himataníhus sucuuba 0,01 0.5 6.7 1

Banara sp. 0,01 0,5 6.7 1

Eugenia sp. 0,01 0.5 6.7 1

Lecythis serrata 0,01 0.5 6.7 1

Pouteria sp. I 0,01 0.5 6.7 1

Traítinnichia sp. 0,01 0.5 6.7 1

Clarisia sp. 0,01 0.5 6.7 1

Aliberíia edulis 0,01 0.5 6.7 1

arbustos

Solanum rugosum 0,77 —
93.3

—

Miconia sp.2 0,34 — 93,3 —

Piper sp. 0,03 —
20,0 —

Solanum crinitum 0 — 0 —

—: característica não verificada
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Bloco 2

Espécie Densidade Absoluta Densidade Relativa freqüência absoluta freqüência relativa
(indiv./lOOm") (%) (%) (%)

Vismia japurensis 0,33 29,6 93 20.6

Vismia cayennensis 0,30 27,0 87 19.1

Vismia guianensis 0,10 9.2 73 16.2

Laetia procera 0,10 9.2 47 10,3

Cecropia sciadophylla 0,07 5.9 33 7.4

Bellucia sp. 0,04 3.3 20 4.4

Cecropia concolor 0,04 3.3 7 1.5

Amaioua sp. 0,03 2.6 13 2.9

Eugenia sp. 0,01 1.3 13 2.9

Trema micrantha 0,01 1.3 13 2.9

Conceveiba sp. 0,01 1.3 13 2.9

Bocageopsis sp. 0,01 1.3 7 1.5

Miconia sp. 1 0,01 1.3 7 1.5

Cariniafia sp. 0,01 1.3 7 1.5

Geissospermum sp. 0,01 0.7 7 1.5

Hasselíia fíoribunda 0,01 0.7 7 1.5

Goupia glabra 0,01 0.7 7 1,5

arbustos

Miconia sp.2 0,62 — 93 —

Solanum nigosum 0,11 — 40 —

Piper sp. 0,01 —
13 —

Solanum crinitum 0,04 — 13 —
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Bloco 3

Espécie Densidade Absoluta Densidade Relativa freqüência absoluta freqüência
(índív./lOOm^) (%) (%) (%)

Vismia cayennemis 0,34 20,7 100 14

Vismia japurensis 0,27 16,7 100 14
Cecropia concolor 0,23 14,0 73,3 10

Bellucia sp. 0,18 10,8 73,3 10

Vismia guianensis 0,16 9,5 73,3 10

Goupia glabra 0,06 3,6 33,3 5

Cecropia sciadophylla 0,06 3,6 20,0 3

Laetia procera 0,05 3,2 33,3 5

Duroia sp. 0,03 1.8 20,0 3

Cascaria sp.2 0,03 1.8 13,3 2

Cascaria sp. I 0,02 1.4 20,0 3

Simaba sp. 0,02 1.4 20,0 3

Gcissospcrmum sp. 0,02 1.4 13,3 2

Miconia sp. 1 0,02 1.4 13,3 2

Clusia sp. 0,01 0.9 13,3 2

Coussapoa sp. 0,01 0.9 13,3 2

Miconia sp.3 0,01 0,9 13,3 2
Lconia sp. 0,01 0,9 13,3 2

Poutcria sp.2 0,01 0.9 6,7 1
Pourouma sp. 0,01 0.9 6,7 1
Lccythis serrota 0,01 0,9 6,7 1
Cecropia ulei 0,01 0.9 6,7 1
Cecropia 0,01 0,4 6,7 1

purpurascens

Miconia longispicata 0,01 0.4 6,7 1
Trema micrantha 0,01 0,4 6,7 1

Maquira guianensis 0,01 0,4 6,7 1

arbustos

Miconia sp.2 0,73 100
Solanum criniíum 0,21 60,0 —r»

Solanum rugosum 0,19 53,3
Piper sp. 0,06 26,7



57

Bloco 4

Espécie Densidade Absoluta Densidade Relativa freqüência absoluta freqüência i
(indiv./lOOm^) (%) (%) (%)

Vismia cayennensis 0,33 45,5 86.7 26

Vismia japurensis 0,12 16,2 66.7 20

Cecropia concolor 0,07 9.1 26.7 8

Trema micrantha 0,05 7,1 26,7 8

Vismia guianensis 0,03 4,0 26.7 8

Cecropia sciadophylla 0,03 4,0 13.3 4

Lecythis serrata 0,02 3.0 20,0 6

Bellucia sp. 0,01 2.0 13,3 4

Maprounea guianensis 0,01 2.0 13,3 4

Stercuiia sp. 0,01 2.0 6,7 2

Laetia procera 0,01 1.0 6,7 2

Ormosia sp. 0,01 1.0 6.7 2

Anacampta sp. 0,01 1.0 6.7 2

Trymatococcus 0,01 1,0 6.7 2

amazonicus

Simaba sp. 0,01 1.0 6.7 2

arbustos

Miconia sp.2 0,77 — 100 —

Solanum rugosum 0,Q3 — 20.0 —

Solam^m cpinitum Q.f)3 —

Piper sp. 0,01



Bloco 5

Espécie Densidade Absoluta Densidade Relativa freqüência absoluta freqüência

(indiv./IOOm') (%) (%) (%)

Vismia japiirensis 0,74 24,7 93,3 9

Goupia glabra 0,47 15,8 80,0 8

Vismia cayennensis 0,31 10,4 73,3 7

Casearia sp.l 0,21 6,9 66,7 7

Laeíia procera 0,19 6,4 66,7 7

Duroia sp. 0,16 5.4 60,0 6

Cecropia sciadophyila 0,10 3,2 46,7 5

Bellucia sp. 0,10 3,2 40,0 4

Astrocaryim 0,08 2,7 26,7 3

gynacanthum
2,0 40,0Cecropia concolor 0,06 4

Trema micrantha 0,04 1.5 26,7 3

Pogonophora 0,04 1.2 26,7 3

schomburgkiana
20,0Leonia sp. 0,04 1.2 2

Amphirrhox sp. 0,04 1.5 13,3 1

1Eníerolobium 0,04 1.2 13,3

schomburgkii
26,7Cecropia purpurascens 0,03 1.0 3

Casearia sp.2 0,03 1.0 20,0 2

Miconia sp. 1 0,02 0.7 20,0 2

Mabea sp. 0,02 0.7 20,0 2

Lecythis sp. 0,02 0.7 20,0 2

Geissospermum sp. 0,02 0.7 20,0 2

Lecythis serrata 0,02 0.7 13,3 1

Tabebuia sp. 0,02 0,7 13,3 1

Aliberíia eduiis 0,01 0,5 13,3 1

Thyrsodium paraense 0,01 0,5 13,3 1

Pouteria sp. 1 0,01 0,5 13,3 1

Astroninm sp. 0,01 0,5 13,3 1

Isertia sp. 0,01 0,2 6,7 1

Stoanea sp. 0,01 0,2 6,7 1

"Matayba sp. 0,01 0.2 6,7 1

pmiiprtn gp 9 0,01 0.2 6,7 1

Helicostylis sp. 0,01 0,2 6,7 1

Siparuna sp. 0,01 0,2 6.7 1

Astrocaryum aculeatum 0,01 0,2 6,7 1

Rinorea sp. 0,01 0,2 6,7 1

Bocageopsis sp. 0,01 0,2 6,7 1

Eugenia sp. 0,01 0.2 6,7 1

Roiiinia sp. 0,01 0,2 6,7 1

Protium sp. 0,01 0,2 6,7 1

Conceveiba sp. 0,01 0,2 6,7 1

Himatanthus sucuuba 0,01 0.2 6,7 1

Syagrus inajai 0,01 0,2 6,7 1

Cassia sp. 1 0,01 0.2 6.7 1

Maquira guianensis 0,01 0,2 6.7 1

arbustos
1.15 100Solanum rugosum —

Miconia sp.2 0,21 66,7
—

Piper sp. 0,14 60,0

Solanum crinitum 0,01 13,3 —
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ANEXO 5. Análise de variância para númçp mpcjio de indivíduos nos cinco diferentes
tratamentos (distâncias à florpsta) e
(Delineamento em Blocos Casi|^|j^ados).

nos cinco blocos experimentais

DBC para núttiero médio de indivíduos (e/h tíès
sub-parcelas) por tratamento

repetição |biocoè)

tratam 1 2 3í 4 5 totais

0-50/77 11,7 17 24 9,3 49 111

50-100m 5,3 15 17 9,7 33 80

100-150m 13 8,5 11,7 7,3 20,5 61

150-200m 21,3 10 9,7 4 13,5 58,5

200-250m 14 4,5 11 2,6 20,5 52,6

totais 65,3 55 73,4 32,9 136,5 363,1 G

5273,664 C

C.var. GL SQ QM F

tratam. 4 452,538 113,1345 2,427356 NS

O
<

II

o
o
*

"N

D

0)

blocos 4 1204,598 301,1495 6,461309** CV(%)
resíduo 16 745,73 46,60813 47,005

totai 24 2402,866

1=5

J=5

tratamentos e blocos(mesmo gl)
5%s4x16=3,01

1%=4x16=4,77 trat:

blocos:

NS pois não supera 3,01
significativo ao nível de 1% de probabilidade (**)

anexo 6. Número absoluto e número médio de indivíduos e de diferentes espécies em sub-
parcelas de 900 m^ em cada intervalo de distância à floresta, nos cinco diferentes
blocos amostrais.

Bloco 1

Distância sub-parcela I sub-parcela 2 sub-parcela 3 média

0~50m 0 esp. 0 esp. 8 esp. 2,7 esp.
0 ind. 0 ind. 35 ind. 11,7 ind.

50'100 m 5 esp. / esp. 3 esp. 3 esp.
8 ind. 2 ind. 6 ind. 5,3 ind.

100 -150m 4 esp. 7 esp. 6 esp. 5,7 esp.
5 ind. 18 ind. 16 ind. 13 ind.

150 - 200m 3 esp. 10 esp. 10 esp. 7,7 esp.
9 ind. 29 ind. 26 ind. 21,3 ind.

200'250 m 5 esp. 7 esp. 9 esp. 7 esp.
9 ind. 18 ind. 15 ind.. 14 ind.
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Bloco 2

0-50 m 8 esp. 3 esp. 4 esp. 5 esp.
31 ind. 10 ind. 6 ind. 15,6 ind.

50-100 m 9 esp. 4 esp. 10 esp. 7,5 esp.
16 ind. 4 ind. 23 ind. 14,3 ind.

100-150 m 2 esp. 8 esp. 5 esp. 5 esp.
3 ind. 12 ind. 8 ind. 7,7 ind.

150 - 200 m 3 esp. 6 esp. 4 esp. 4,5 esp.
5 ind. 13 ind. 10 ind. 9,3 ind.

200 - 250m 3 esp. 4 esp. 1 esp. 2,5 esp.
5 ind. 5 ind. 1  ind.. 3,7 ind.

Bloco 3

0-50 m 6 esp. 14 esp. 12 esp. 10 esp.
11 ind. 32 ind. 30 ind. 24 ind.

50-100 m 3 esp. 7 esp. 10 esp. 6,5 esp.
4 ind. 26 ind. 22 ind. 17 ind.

100 -150m 6 esp. 11 esp. 4 esp. 7 esp.
13 ind. 17 ind. 5 ind. 11,7 ind.

150-200m 5 esp. 4 esp. 8 esp. 5,7 esp.
8 ind. 6 ind. 15 ind. 9,7 ind.

200-250 m 9 esp. 3 esp. 6 esp. 6 esp.

17 ind. 5 ind. 11 ind.. 11 ind.

Bloco 4

Distância sub-parcela 1 sub-parcela 2 sub-parcela 3 média

0-50 m 2 esp. 4 esp. 4 esp. 3,3 esp.
8 ind. 9 ind. 11 ind. 9,3 ind.

50-100 m 7 esp. 3 esp. 4 esp. 4,7 esp.

1 1 ind. 8 ind. 10 ind. 9,7 ind.

100-150 m 3 esp. 5 esp. 4 esp. 4 esp.

5 ind. 8 ind. 9 ind. 7,3 ind.

150 - 200 m 4 esp. 2 esp. 0 esp. 2 esp.

8 ind. 4 ind. 0 ind. 4 ind.

200-250 m 2 esp. 2 esp. 4 esp. 2,6 esp.
2 ind. 2 ind. 4 ind.. 2,6 ind.

Bloco 5

0-50 m 14 esp. 23 esp. 13 esp. 17 esp.
52 ind. 54 ind. 39 ind. 48 ind.

50-100 m 14 esp. 10 esp. 16 esp. 13 esp.
24 ind. 20ind. 53 ind. 32 ind.

100-150 m 5 esp. 12 esp. 11 esp. 9 esp.
13 ind. 23 ind. 26 ind. 20,5 ind.

150-200 m 12 esp. 5 esp. / esp. 6 esp.
31 ind. 8 ind. 1 ind. 13,5 ind.

200-250 m 3 esp. 8 esp. 6 esp. 6 esp.
9 ind. 26 ind. 26 ind.. 20,5 ind.
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ANEXO 7. Análise de variância para número médio de diferentes espécies nos cinco
diferentes tratamentos (distâncias à floresta) e nos cinco blocos experimentais
(Delineamento em Blocos Casualizados).

DBC para número médio de espécies (em três sub-
parceias) por tratamento

repetição (bloco)

tratam. 1 2 3 4 5 totais

0-50m 2,7 5 10 3.3 17 38

50-100m 3 7,5 6,5 4,7 13 34,7

100-150m 5.7 5 7 4 9 30,7

150-200m 7,7 4,5 5,7 2 6 25,9

200-250m 7 2,5 6 2,6 6 24,1

totais 26,1 24,5 35,2 16,6 51 153,4 G

941,2624 C

C.var. GL SQ QM F

tratam. 4 27,1776 6,7944 0,956029 NS CV=100*(ra/z
blocos 4 138,1496 34,5374 4,8597 ** CV = 43%

resíduo 16 113,7104 7,1069
total 24 279,0376

tratam, e blocos (mesmo g.l.)
5%=4x16=3,01
1%=4x16=4,77

trat:

blocos:

NS pois não supera 3,01

significativo ao nível de 1% de probabilidade (**)



62

ANEXO 8. Análise de variância para número total de aglomerados nos cinco diferentes
tratamentos (distâncias à floresta) e nos cinco blocos experimentais
(Delineamento em Blocos Casualizados).

DBC para número total de aglomerados por
tratamento

repetição (bloco)
tratam 1 2 3 4 5 totais médias dos tratam.

0-50m 1 1 2 4 2 10 2ab

50-100m 0 3 6 4 1 14 2.8 a

100-150m 0 1 3 1 1 6 1.2 ab

150-200m 0 0 2 0 1 3 0.6 b

200-250m 0 0 3 0 0 3 0.6 b

totais 1 5 16 9 5 36 G

51.84 C

C.var. GL SQ QM F

tratam. 4 18.16 4.54 3.982456 *

blocos 4 25.76 6.44 5.649123 ** erro padrão das médias

resíduo 16 18.24 1.14 0.477493

total 24 62.16 q= 4.33

tratam, e blocos(mesmo g.l.)
5%=4x16=3,01 *

1%=4x16=4,77

CV=100*(ra/z1,14)/ (36/25)

CV=74%

5% (5 tratam e 16 g.l. resíduo)
dif. min. sign.
2.067547

toda diferença entre médias superior a 2.06 é signif.
médias seguidas de mesma letra não diferem entre si
pelo teste de Tukey (F^0,05).
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ANEXO 9. Análise de variância para área total dos aglomerados nos cinco diferentes
tratamentos (distâncias à floresta) e nos cinco blocos experimentais
(Delineamento em Blocos Casualizados).

DBC para área total (m ) dos aglomerados por
tratamento

repetição (bloco)
tratam 1 2 3 4 5 totais médias dos tratam.

0-50m 80 16 60 200 78 434 86,8

50-100m 0 16 147 74 150 387 77,4

100-150m 0 4 68 28 35 135 27

150-200m 0 0 51 0 50 101 20,2

200-250m 0 0 73 0 0  73 14,6

totais 80 36 399 302 313 1130 G

51076 C

C.var. GL SQ QM F erro padrão das médias
tratam. 4 23300 5825 3,24219* 18,95587

blocos 4 20138 5034,5 2,802199 NS q= 4,33
resíduo 16 28746 1796,625 5% (5 tratam e 16 GL. resíduo)
total 24 72184

dif. min. sign.
tratam, e blocos (mesmo GL) 82,07892
5%=4x16=3,01 toda diferença entre médias
1%z=4x16=4J7

trat:

blocos:

signif. a 5% pois supera 3,01 (*)
NS

CV=100 *{ralz Qmres) / (G/IJ)
CV (%) 93,77

superior a 82 é signif.

as médias não diferem entre si
pelo teste de Tukey.
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ANEXO 10. Área dos aglomerados, por parcela, nas diferentes distâncias à floresta e área e
número total de aglomerados em cada intervalo de distância à floresta.

Bloco 1

Distância

0-50 m

50-100 m

100-150m

150-200m

200-250m

Bloco 2

0-50 m

50-100 m

100-150m

150-200m

200-250m

Bloco 3

0-50 m

50-100 m

100-150m

150-200m

200-250m

Bloco 4

0-50 m

50-100 m

100-150m

150-200m

200-250m

Bloco 5
0-50 m

50-100 m

100-150m

150-200m

200-250m

Sub-parcela l

16 m-

31 m-

Sub-parcela 2

30 m-

48 m-

20m-

42m~; 16 m"

16 m"; 16 m"; 12 m"

4m'

30 m-

25m";20m";30m"; 12

m"

20m~; 28 m"

35 m"

50 m" ; 16 m"

30 m-

36 m"

50 m"

42 m'

35 m-

Sub-parcela 3

80 m-

0 m"; 22 m"

12m'

16m'

15m"

98 m"; 36 m"

28 m"

150 m-

quantidade de
aglomerados e área
total por tratamento

1 ; 80 m"

1  ; i6m-

3 ; 62 m"

1 ;4m-

2; 60 m"

6; 147 m-

3 ; 68 m-

2 ; 51 m"

3 ; 73 m-

4;200 m-

4 ; 74 m-

1  ; 28

2; 78 m"

I; 150m-

I  ; 35 m-

1 ; 50
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ANEXO 11. Comparação entre regeneração aglomerada e regeneração esparsa em sub-
parcelas de 900 m^ em cada intervalo de distância à floresta, nos respectivos
blocos experimentais.

0-50 metros

Bloco / - sub-parcela 3

aglomerado I
restante da

sub-parcela

área número de

aglomerado I
restante da

sub-parcela

aglomerado 1
restante da

sub-parcela

aglomerado 2
restante da

sub-parcela

aglomerado 1
restante da
sub-parcela

80 m-

820 m-

Bloco 2 - sub-parcela l área

16 m"

884 m-

Bloco 3 - sub-parcela l área

30 m-

870 m-

Bloco 3 - sub-parcela 2 área

30 m"

870 m-

Bloco 4 - sub-parcela 2 área

50 m-

16

834 m-

aglomerado 1
aglomerado 2
restante da

sub-parcela

Bloco 4 - sub-parcela 3 área

aglomerado 3 98 m~
aglomerado 4 36 m"
restante da 766 m"
sub-parcela

Bloco 5 - sub-parcela l área

36 m"

864 m-

espectes

8

1

número de

espécies
3

6

número de

espécies
4

5

número de

espécies
8

10

número de

espécies
3

3

1

número de

espécies

número de

espécies
12

8

número de

indivíduos

34

número de

indivíduos

13

22

número de

indivíduos

5

6

número de

indivíduos

10

22

número de

indivíduos

4

4

número de

indivíduos

2

8

número de

indivíduos

27

26

indivíduos

em 100 m'

42,5

0,1

indivíduos

em 100 m'

81

2,5

indivíduos

em 100 m^
17

0,7

indivíduos

em 100 m'

33,3

2,5

indivíduos

em 100 m^
8

25

0,1

indivíduos

em 100 m^
2

22,2

0,13

indivíduos

em 100 m^
75

3

especies

em 10 m^
1

0,01

espeaes

em 10 m'

1,9

0,07

especies

em 10 m'

1,3

0,06

especies

em 10 m^
2,7

0,11

especies

em 10 m^
0,6

1,9

0,01

especies

em 10 m'

0,2

1,1
0,01

especies

em 10 nê
3,3

0,09
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0-50 metros

Bloco 5 - sub-parcela 2

aglomerado 2
restante da

sub-parcela

50 -100 metros

Bloco 2 - sttb- parcela 1 área

area

42 m

aglomerado 3
aglomerado 4
restante da

sub-parcela

aglomerado 3
restante da

sub-parcela

aglomerado 4
aglomerado 5
aglomerado 6
aglomerado 7
restante da

sub-parcela

-

858

31 m"

869 m-

aglomerado 2
restante da

sub-parcela

Bloco 2 - sub-parcela 3 área

9m-

22

869

Bloco 3 - sub-parcela / área

48

852 m-

Bloco 3 - sub-parcela 2 área

25

20 m-

30

12

813

número de

espécies
14

17

número de

espécies
4

8

número de

espécies
3

4

6

número de

espécies
1

2

número de

espécies^
3

4

3

7

3

número de

indivíduos

'23
32

número de

indivíduos

1

9

número de

indivíduos

11

7

7

número de

indivíduos

1

3

número de

indivíduos

3

4

3

4

8

indivíduos

em 100 m^
'  55

3,7

indivíduos

em 100 m^
22,6

1

indivíduos

em 100 m^
122

32

0,8

indivíduos

em 100 ni
2

0,35

indivíduos

em 100 ni
"l2 "
20

10

33

1

especies

em 10 nf

3,3
0,2

especies

em 10 nf

1,3

0,09

especies

em 10 ni
3,3

1,8

0,07

especies

em 10 ni
0,2

0,02

especies

em 10 rri
1,2

2

1

5,8

0,04

Bloco 3 - sub-parcela 3 área

aglomerado 8
restante da
sub-parcela

12

888 m-

Bloco 4 - sub-parcela 1 área

aglomerado 5
aglomerado 6
aglomerado 7
restante da
sub-parcela

16 m"

16

12

856 m-

número de

espécies
8

4

número de

espécies
2

5

2

O

número de

indivíduos

18

4

número de

indivíduos

4

5

2

O

indivíduos

em 100 ni
150

0,4

indivíduos

em 100 ni
25

31

17

O

especies

em 10 m^
6,7

0,04

especies

em 10 m^
1,25

3

1,7

O
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aglomerado 9
restante da

sub-parcela

aglomerado 4
restante da
sub-parcela

area

30 m~

870 m-

50 -100 metros

Bloco 4 — sub-parcela 2

aglomerado 8
restante da

sub-parcela

Bloco 5 - sub-parcela 3

aglomerado 3
restante da

sub-parcela

100 - 150 metros

Bloco 2 - sub-parcela 2

aglomerado 5
restante da

sub-parcela

Bloco 3 - sub-parcela /

aglomerado 9
restante da

sub-parcela

Bloco 3 - sub-parcela 2

aglomerado 10
aglomerado 11
restante da

sub-parcela

Bloco 4 - sub-parcela 3 área

área

28 m-

872

Bloco 5 - sub-parcela 2 área

35 m-

865

número de

espécies
2

2

número de

indivíduos

2

6

indivíduos

em 100

6,7

0,7

número de

espécies
3

3

número de

espécies
5

9

número de

indivíduos

4

5

número de

indivíduos

8

15

indivíduos

em 100 mi
14

0,6

indivíduos

em 100 m^
23

1,7

especies

em 10 trê
0,7

0,02

número de número de indivíduos espécies

150 m~

espécies indivíduos em 100 ni em 10 m^
11 35 23 0,7

750 m- 9 19 2,5 0,1

área número de número de indivíduos espécies

4m-

espécies indivíduos em 100 ni em 10 m^
4 8 200 10 "

896 4 5 0,6 0,04

área número de número de indivíduos espécies

20 m"

espécies indivíduos em 100 m^ emlOn^
2 3 15 1

880 6 10 l 0,07

área número de número de indivíduos espécies

20

espécies indivíduos em 100 ni em 10 ni
4 4  ' 20 í'

28 6 6 21,5 2

852 6 8 0,9 0,07

especies

em 10 ni
1

0,03

especies

em 10

1,4

0,1
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150 - 200 metros

Bloco 3 - sub-parcela 2 área

aglomerado 12
restante da

sub-parcela

aglomerado 13
restante da

sub-parcela

aglomerado 14
aglomerado 15
restante da

sub-parcela

aglomerado 16
restante da

sub-parcela

35 m-

865 m"

Bloco 3 - sub-parcela 3 área

16 m"

884 m-

Bloco 5 - sub-parcela l área

aglomerado 5 50 m"
restante da 850 m"
sub-parcela

200 - 250 metros

Bloco 3 - sub-parcela 1 área

16 m"

42

842

Bloco 3 - sub-parcela 3 área

15

885

número de

espécies
3

2

número de

espécies
3

7

número de

espécies
8

7

número de

espécies
4

9

2

número de

espécies
4

4

número de

indivíduos

3

3

número de

indivíduos

5

10

número de

indivíduos

21

10

número de

indivíduos

4

11

2

número de

indivíduos

4

7

indivíduos

em 100 n^
8,6

0,35

indivíduos

em 100 rti
31

1,13

indivíduos

em 100 ni
42

1,2

indivíduos

em 100

25

26

0,2

indivíduos

em 100 ni
27

0,8

espectes

em 10 n^
0,85

0,02

especies
em 10 m'

1,9

0,08

espectes

em 10 nê
1,6 '
0,08

espectes

em 10 nê
2,5

2

0,02

espectes

em 10 ni
2,7

0,05
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ANEXO 12. Comparação entre a regeneração aglomerada e a regeneração esparsa na
totalidade de cada bloco de 13.500 m".

Bloco 1

Área total dos

aglomerados
80 m-

Area média

80 m-

total de

indivíduos

34

média de indivíduos

em 100 ni
42,5

média de espécies
em 10 ni

Área total da

regeneração esparsa

13.420

total de indivíduos

162

média de indivíduos

em 100 ni

1,2

média de espécies
em 10 ni

0,05

Bloco 2

Área total dos Área média total de
aglomerados indivíduos

82 m' 16 m' 46

média de indivíduos

em 100 ni
56

média de espécies
em 10 m^

3,7

Area total da

regeneração esparsa
13.418 m-

total de indivíduos

106

média de indivíduos

em 100 ni
0,8

média de espécies
em 10 ni

0,05

Bloco 3

Area total dos Area média total de

aglomerados indivíduos
399 m~ 25 m" 88

média de indivíduos

em 100 ni
22

média de espécies
em 10 ni_

2,2

Area total da

regeneração esparsa
13.101

total de indivíduos

134

média de indivíduos

em 100 ni
1,0

média de espécies
em 10 m^

0,06

Bloco 4

Area total dos Area média total de

aglomerados indivíduos
302 33,5 m' 35

média de indivíduos

em 100 ni
11,6

média de espécies
em 10 ni

1,3

Area total da

regeneração esparsa
13.198

total de indivíduos

64

média de indivíduos

em 100 ni
0,5

média de espécies
em 10 m^

0,03

Bloco 5

Área total dos Area média total de
aglomerados indivíduos

313

Área total da
reseneração esparsa

13.187

63 m- 114

total de indivíduos

291

média de indivíduos

em 100 m^
36

média de indivíduos

em 100 m^
2,2

média de espécies
em 10 ni

2,1

média de espécies
em 10 m^

0,1
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ANEXO 13. Número total de diferentes espécies na regeneração esparsa e na regeneração
aglomerada por bloco experimental; número de espécies comuns entre estas
localidades e índice de similaridade qualitativa de Jaccard (Cj)^o\x porcentagem
de espécies comuns entre localidades (aglomerados e esparsa).

Bloco número de número de espécies comuns: índice de

espécies na espécies nos aglomerados vs. Jaccard

esparsa aglomerados esparsa

1 24 8 1 28

2 13 12 8 47

3 23 19 16 62

4 13 10 8 53

5 40 23 18 40

anexo 14. Famílias botânicas (a partir do maior número de espécies) e espécies botânicas
arbóreas (em ordem aleatória) encontradas em área de pastagens abandonada
vizinha à borda de fragmento florestal de 100 hectares. Foram encontradas em
17.195 m^: 74 espécies de 58 gêneros e 30 famílias.

Famílias Botânicas

Lecythidaceae

Cecropiaceae

Violaceae

Moraceae

Lauraceae

Annonaceae

Apocynaceae

espécies encontradas

Lecythis serrata
Lecythis sp.
Eschweilera sp. 1
Eschweilera sp.2
Gustavia sp.

Cecropia ulei
Cecropia concolor
Cecropia pvrpurascens
Cecropia sciadopl^lla
Leonia sp
Amphirrhox sp.
Rinorea sp. 1
Rinorea sp.2
Trymatococciis amazonicus
Maquira guianensis
Maquira sclerophylla
Brosimum sp.

Ocotea sp. 1
Ocotea sp.2
Licaria sp.
Nectandra sp.
Bocageopsis sp.
Rollinia sp.
Guatteria sp.
Annona sp.
Geissospermum sp.
Anacampía sp.
Himataníhus sucuuba

Aspidosperma sp.



71

Arecaceae

Myríaceae

Sapindaceae

Mimosaceae

Flacourtiaceae

Rubiaceae

Euphorbiaceae

Clusiaceae

Anacardiaceae

Fabaceae

Melastomataceae

Sapotaceae

Lacistemataceae

Burseraceae

Celastraceae

Hunúriaceae

Ebenaceae

Chiysobalanaceae
Quünaceae
Olacaceae

Ulmaceae

Simaroubaceae

Bignoniaceae

Geonoma sp.
Astrocaryum gynacanthum
Syagnis inajai
Oenocarpus sp.

Eugenia sp.
Myrcia sp. 1
Myrcia sp.2
Matayba sp. 1
Matayba sp.2
Talisía sp.
Enterolobium schomburgkii
Inga sp. 1
Inga sp.2

Casearia sp. 1
Casearia sp.2
Laetia procera

Alibertía edulís

Duroia sp.
Amaioua sp.

Maprounea guianensis
Pogonophora schomburgkiana
Actinostemon amazonicus

Vismia japuremis
Vismia guianensis
Vismia cayennensis

Thyrsodium paraense
Astronium sp
Tapirira sp.
Ormosia sp. 1
Ormosia sp.2
Miconia sp. 1
Bellucia sp.
PouteriasipA
Pouteria sp.2

Lacistema sp.

Protium sp.

Goupia glabra
Saccoglottis sp.

Diospyros sp.

Licania sp.

Quiina sp.

Heisteria sp.

Trema micrantha

Simaba sp.

Tabebuia sp.
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ANEXO 15. Análise de variância para número médio de indivíduos arbóreos nos cinco
diferentes tratamentos (distâncias à floresta) e nos cinco blocos experimentais
(Delineamento em Blocos Casualizados), eliminando-se o bloco com valores
discrepantes {Bloco /), como finalidade ilustrativa.

eliminando Bloco 1:

DBC para número médio de indivíduos (em três
sub'parcelas) por tratamento

repetição (blocos)

tratam 1  2 3 4 5 totais média dos tratam.

0-50/77 15.6 24 9.3 48 96.9 24.225 a

50-1 OOm 14.3 17 9.7 32 73 18.25 ab

100-150m 7.7 11.7 7.3 20.5 47.2 11.8 b
4

150-200m 9.3 9.7 4 13.5 36.5 9.125 b

200-250m 3.7 11 2.6 20.5 37.8 9.45 b

totais 50.6 73.4 32.9 134.5 291.4 G

4. 4245.698 C

C.var. GL SQ QM F

trat 4 681.187 170.2968 6.261351 **

blocos 3 1178.418 392.806 14.44241 **

res 12 326.377 27.19808

total 19 2185.982

erro padrão das médias
2.607589

q= 4,51 (5%) (5 tratam, 12 gl res.)

dif.mín.signif = 11.76023

tratamentos e blocos (mesmo gl)
5%=4x16=3,01

1%=4x16=4,77

toda diferença entre médias
superior a 11.8 é signif.

médias seguidas de mesma letra não diferem entre si
pelo teste de Tukey (P>0,05).

trat: significativo ao nível de 1% de probabilidade (**)
blocos: significativo ao nível de 1 % de probabilidade (**)

CV=100*(/a/z Qmres) / (G/IJ)

CV(%) 1=5
35.8 J=4
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ANEXO 16. Área total, número total de indivíduos arbóreos e densidade de indivíduos em
cinco diferentes distâncias crescentes à borda de fragmento florestal de 100
hectares

distância área íotai total de densidade
(aglomerados + esparsa) indivíduos (indJlOOm^)

/  3410 208 6,1

2  2735 m- 196 7,2

3  1780 m- 67 3,8

4  1 138 m- 168 14,8

5  8132 m- 296 3,6

ANEXO 17. Análise de variância para número médio de espécies arbóreas nos cinco
diferentes tratamentos (distâncias à floresta) e nos cinco blocos experimentais
(Delineamento em Blocos Casualizados), eliminando-se o bloco com valores
discrepantes {Bloco 1), como finalidade ilustrativa.

elitninando Bloco 1:

DBC para número médio de espécies (em três sub-
parceias) por tratamento

repetição (bloco)

tratam. 1  2 3 4 5 totais

0-50m 5 10 3.3 17 35.3

50-1 OOm 7.5 6.5 4.7 13 31.7

100-150m 5 7 4 9 25

150-200m 4.5 5.7 2 6 18.2

200-250m 2.5 6 2.6 6 17.1

totais 24.5 35.2 16.6 51 127.3 G

C.var. GL SQ QM F

trat 4 64.6435 16.16087 1.166503 NS

blocos 3 132.906 44.302 2.398311 NS

res 12 55.4165 4.618042

total 19 252.966

810.2645 C

CV=100*(ra/z4,62)
CV = 33,8%

(127,3/20)
1=5

J=4

tratamentos e blocos (mesmo gl)
5%=4x16=3,01
10/0=4x16=4,77

trat:

blocos:

NS pois não supera 3,01
NS pois não supera 3,01
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ANEXO 18. Área total, número total de espécies arbóreas e densidade de espécies em cinco
diferentes distâncias crescentes à borda de fragmento florestal de 100 hectares

distância área total total de densidade

(aglomerados + esparsa) diferentes
espécies

(espJlOO m^)

1 3410 m- 45 1,3

2 2735 m- 36 1,3

3 1780 m- 15 0,8

4 1138m- 29 2,5

5 8132 m- 44 0,5

anexo 19. Comparação entre regeneração aglomerada e esparsa quanto ao número de
indivíduos arbóreos germinados em área de pastagem abandonada vizinha a
fragmento florestal de 100 hectares. Foram encontrados 90 vezes mais
indivíduos germinados nos aglomerados.

Localização

regeneração aglomerada
regeneração esparsa

Area total

909 m"

16.286 m-

número de indivíduos

germinados
188

38

indivíduos germinados por
100 m^
20,7

0,23


