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Esse trabalho teve como objetivo verificar a situação de conservação da diversidade vegetal 
nas florestas remanescentes em áreas de colonização recente do sudeste do Estado do Pará, 
uma vez que a paisagem regional vem sendo totalmente modificada por ações antrópicas 
advindas dos assentamentos humanos promovidos pelos órgãos públicos. O trabalho foi 
realizado no Projeto de Assentamento Benfica (PA-Benfica), município de Itupiranga, Pará. 
Foram selecionadas 11 áreas florestais de diferentes proprietários. Em cada área foi 
implantado um transecto de 10 x 50 m, onde foram inventariados os indivíduos com diâmetro 
a altura do peito (DAP) > 10 cm (Estrato superior); dentro desse transecto, foi alocado um 
sub-transecto de 5 x 50m, onde foram inventariados os indivíduos com DAP < 10cm e altura 
> a 2,0m (Estrato médio); dentro desse sub-transecto foi alocado um segundo sub-transecto de 
1 x 50m, onde foram inventariados os indivíduos com altura < 2,0m (Estrato inferior). As 
espécies foram classificadas em dois grupos funcionais: espécies pioneiras (1) são aquelas 
normalmente encontradas em ambientes abertos, em clareiras dentro da floresta; e, espécies 
florestais (2) são aquelas normalmente encontradas na floresta (no chão florestal, no sub-
bosque e no dossel). Nas florestas estudadas a média de riqueza de espécies (66,45 ± 7,42) e a 
diversidade de Shannon (3,87 ± 0,28) foram altas, mas a equibilidade foi baixa (0,42 ± 0,05) 
sugerindo que a diversidade máxima é bem superior. No entanto, as equibilidades nos estratos 
superior (0,93 ± 0,03) e médio (0,97 ± 0,01) foram altas. Embora o estrato inferior seja o mais 
rico em espécies (40,45 ± 8), pois contém as plantas herbáceas e as plântulas e jovens das 
arbóreas, o estrato médio apresentou a maior diversidade de Shannon (3,29 ± 0,31). A 
similaridade entre os transectos foi muito baixa (Jaccardmédio = 0,20 ± 0,10), devido à baixa 
freqüência da maioria das espécies. Apenas 25 espécies (8%) ocorreram em mais de 50% dos 
transectos. Em todos os estratos houve predominância de espécies arbóreas, sendo que no 
total foram encontradas 61,32% de espécies arbóreas, seguidas por arbustivas (13,59%), 
herbáceas (12,89%), lianas (8,36%) e palmeiras (3,83%). As espécies florestais predominaram 
em todos os estratos, representando de 82 a 85% das espécies dos diferentes estratos. Embora 
as áreas florestais tem diminuído no PA-Benfica, a diversidade nas florestas remanescentes é 
ainda alta. (IRD, IFB, Capes) 

Palavras-Chave: Amazônia, Formas de Vida, Pioneiras, Riqueza 

277/303




