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O papel das clareiras naturais na dinâmica florestal é notadamente conhecido. Através da 
queda de indivíduos vegetais ou de suas partes, elas promovem perturbações que fornecem 
maior variedade de nichos, os quais proporcionam a possibilidade de colonização e 
diversificação na estrutura das comunidades. A estrutura das clareiras é um fator determinante 
na formação desses novos nichos, podendo ser representada pela sua origem e tamanho, os 
quais apresentam relação direta com as características microclimáticas proporcionadas. Neste 
estudo analisamos a similaridade entre o tamanho e origem de clareiras naturais da Floresta 
Atlântica Nordestina e entre clareiras ocorrentes em outras áreas de Floresta Neotropical. Para 
tal, aferimos o tamanho e listamos as principais origens de 47 clareiras presentes no maior 
remanescente da Floresta Atlântica Nordestina, com aproximadamente 3.500 ha, localizado na 
Usina Serra Grande, zona da mata Norte, estado de Alagoas (9°S, 35° 52’W). Para o tamanho 
das clareiras, encontramos uma distribuição nas classes de 20 a 270m², sendo 82% <100m². 
Em relação às origens, houve predominância do desenraizamento e da quebra na base (34 e 
33%, respectivamente), seguidos de quebra na copa (18%), queda de cipós e lianas (7%) e 
queda de galhos (7%). Estudos realizados em outras florestas da Região Neotropical (e.g., 
Panamá, Costa Rica e Venezuela) encontraram clareiras em sua maioria <100m², 
corroborando os resultados encontrados no presente estudo. Quanto às origens das clareiras, 
há um predomínio no desenraizamento como fator formador das clareiras em várias florestas 
neotropicais, porém em freqüências bem maiores que as observadas neste estudo (i.e., ca. 
80% em outras florestas tropicais versus ca. 30% no presente estudo). Os dados deste estudo 
indicam que há um padrão no tamanho e origem das clareiras naturais entre diferentes 
florestas neotropicais. 
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