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Introdução
A perda e a fragmentação de hábitats

constituem uma das mais sérias ameaças a
diversidade biológica das florestas tropicais e
nas próximas décadas grandes trechos de
floresta contínua serão convertidos em
arquipélagos de fragmentos florestais
(Wright, 2005), os quais tenderão a
permanecer imersos em matrizes dominadas
por culturas agrícolas ou pastoris. Desta
forma, a conservação da biodiversidade em
paisagens fragmentadas dependerá de nossa
habilidade de identificar como a fragmentação
afeta diferentes grupos de organismos e suas
assembléias e que medidas de manejo devem
ser adotadas para mitigar os seus efeitos
negativos (Tabarelli et al., 2008).

Um dos fenômenos resultantes da
fragmentação de sistemas florestais é a
formação de “áreas de borda” que funcionam
como ecótono entre o ambiente florestal e a
nova matriz antrópica circundante. A
formação dessas bordas é geralmente feita de
forma abrupta, pela derrubada de florestas
para implantação de pastagens ou
monoculturas. Esse processo causa alterações
microclimáticas que resultam em
modificações substanciais na vegetação
próxima às áreas antropizadas.

Analisando características
morfológicas e fisiológicas, Swaine &
Whitmore (1988) propuseram a separação de
árvores tropicais em dois grandes grupos
ecológicos: pioneiras e tolerantes à sombra.
Por ser uma classificação ampla, dois
subgrupos foram estabelecidos para melhor
representarem as características demográficas
e do ciclo de vida das árvores pioneiras: as
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pioneiras de ciclo de vida longo e as de ciclo
de vida curto (Whitmore, 1989).

Apesar de diversos estudos advogarem
que espécies pioneiras se beneficiam com as
condições criadas pela formação de bordas e,
desta forma, proliferam nesses ambientes, não
existem trabalhos que analisem as respostas
diferenciadas entre as pioneiras de ciclo de
vida longo e curto nesse cenário.

Diferente das árvores pioneiras de ciclo
curto, muitas espécies de pioneiras de ciclo
longo são grandes árvores do dossel ou do
extrato emergente e, desta forma, podem se
tornar susceptíveis aos efeitos negativos da
fragmentação. Laurance et al. (2000)
mostraram que, em geral, árvores de grande
porte (> 60 cm DAP) têm maior taxa de
mortalidade em bordas florestais do que no
interior dos fragmentos, o que pode levar ao
desaparecimento destas espécies em
ambientes fortemente afetados pelos efeitos
de borda, e.g. bordas, pequenos fragmentos e
paisagens severamente fragmentadas.

Assim, este trabalho teve por objetivos
(1) avaliar as alterações causadas pela criação
de borda na estrutura populacional de árvores
pioneiras de ciclo curto e de ciclo longo e (2)
comparar tais alterações em duas diferentes
regiões da Amazônia brasileira.

Material e Métodos
Com o objetivo de avaliar a consistência

da resposta das pioneiras, o estudo foi
realizado em duas áreas em diferentes regiões
da Amazônia. A primeira esta localizada no
estado do Amapá, no Escudo das Guianas e a
segunda no estado do Amazonas, na região
central da floresta Amazônica.

No Amapá, o trabalho foi realizado em
uma propriedade particular de criação de gado
localizada 40 km ao sul da cidade do
Oiapoque. Esta região engloba terrenos
ondulados e forte-ondulados, com
predominância de latossolo vermelho-amarelo
distrófico e argissolo vermelho-amarelo,
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altitude média de 100 m e precipitação anual
de 2.500 mm, com pronunciada estação seca
de agosto a janeiro.

A segunda área é a paisagem
experimental fragmentada do Projeto
Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais
(PDBFF). A vegetação local é denominada
como floresta de terra-firme ombrófila densa
(não sazonalmente inundada) e está a uma
elevação de 100-150 m acima do nível do
mar. A precipitação média anual é de 2.200
mm, com uma pronunciada estação seca de
julho a outubro. Os solos são latossolos
amarelos distróficos, altamente
intemperizados, argilosos, ácidos e muito
pobres em nutrientes como P, Ca e K.

Para testar a hipótese de que as espécies
pioneiras respondem de forma diferencial a
criação de bordas foram selecionadas quatro
espécies, sendo duas pertencentes às pioneiras
de ciclo de vida curto e duas às pioneiras de
ciclo de vida longo sensu Whitmore (1989).
Bellucia grossularioides (L.) Triana
(Melastomataceae) e Cecropia sciadophylla
Mart. (Cecropiaceae) são de vida curta e
Goupia glabra Aubl. (Celastraceae) e Laetia
procera (Poepp.) Eichler (Salicaceae) de vida
longa.

O desenho básico desta investigação
consistiu em utilizar parcelas de 1,0 ha
alocadas em áreas de borda e no interior da
floresta contínua; desenho básico adotado
pelo PDBFF. No Oiapoque foram alocadas 20
parcelas de 1 ha (100 x 100 m), sendo 10
parcelas na borda e 10 no interior. No
PDBFF, a seleção das parcelas para este
estudo se deu através da aleatorização de 20
do total das 66 parcelas permanentes: 10
parcelas de um total de 27 localizadas na
borda e 10 parcelas de 39 localizadas no
interior da floresta. Nestas parcelas todos os
indivíduos ≥ 1 cm de DAP foram
inventariados.

Resultados e Discussão
Os resultados deste estudo indicam que

os efeitos de borda causam alterações
significativas na estrutura populacional
(densidade e distribuição de tamanho dos
indivíduos) de espécies pioneiras,
independentemente do sítio florestal. De
forma geral, as espécies pioneiras

proliferaram na borda, pois atingiram
densidades elevadas de jovens e de adultos,
após apenas algumas décadas da criação deste
tipo de ambiente nos dois sítios investigados
(Tabela 1).

Todavia, parece haver uma resposta
diferencial entre as espécies: C. sciadophylla
proliferou na borda e está restrita a este
ambiente nos dois sítios enquanto que B.
grossularioides parece estar em franco
declínio em Manaus, independente do
ambiente. Talvez haja diferenças, também,
entre os grupos ecológicos representados pela
dicotomia simples: espécies pioneiras de ciclo
de vida curto vs. ciclo longo.

Especificamente, embora a elevada
variação natural e, em alguns casos, o
pequeno número de adultos amostrados
tenham limitado as análises, há alguma
evidência empírica sugerindo que as espécies
pioneiras de ciclo curto são capazes de
manter/estabelecer populações de adultos
mais abundantes do que as espécies de ciclo
de vida longa nos ambientes de borda (Fig. 2
e 3). Este padrão emerge, embora todas as
espécies, com exceção de C. sciadophylla
(que teve aumento de 7500% no tamanho
populacional), possam enfrentar taxas
negativas de incremento de adultos logo após
a criação das bordas (Fig. 1). Esta resposta
diferencial das espécies pioneiras, medida em
termos de estrutura populacional, reflete
grandes diferenças entre algumas espécies em
relação aos padrões de mortalidade e
recrutamento de adultos nos ambientais
florestais.

Em síntese, observamos que os efeitos
de borda causam alterações drásticas nas
populações de árvores pioneiras. Em geral, as
espécies estudadas apresentaram maiores
densidades nas parcelas de borda em ambos
os sítios, indicando que árvores pioneiras
proliferam em áreas de borda, porém com
respostas diferenciadas, como exemplo das
pioneiras de ciclo de vida longo, que
apresentaram altas densidades de jovens e
baixas densidades de adultos. E apesar de
poucos indivíduos analisados, o declínio
populacional de adultos das espécies (com
exceção de C. sciadophylla) nesses 23-27
anos de criação das bordas, evidencia padrões



diferentes dos descritos para árvores pioneiras
em bordas florestais.

Num futuro próximo, onde paisagens
florestadas da Amazônia serão substituídas
por fragmentos florestais, principalmente em
áreas não-protegidas pelo governo, o possível
declínio populacional de espécies pioneiras
(com algumas de ciclo de vida longo), devido
aos efeitos de borda, poderá ter implicações
drásticas na manutenção de outros grupos
funcionais/taxonômicos que dependem
exclusivamente dos recursos fornecidos por
estas espécies (cascata trófica). Sendo assim,
compreender os processos que determinam a
manutenção de árvores pioneiras e de outras
espécies vegetais em paisagens antrópicas é
necessário para formação de diretrizes que
servirão de base para conservação da
biodiversidade na floresta Amazônica e outras
florestas tropicais fragmentadas.
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Figura 1. Taxa de incremento percentual de adultos das espécies
(com exceção de C. sciadophylla) 23-27 anos após a fragmentação
no PDBFF/Manaus.
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Figura 2. Distribuição de indivíduos em cinco classes de DAP (A =
≤ 2 cm; B = 2,1-9,9 cm; C = 10-19,9 cm; D = 20-40 cm; E > 40 cm)
em 10 parcelas de borda no Oiapoque.
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Figura 3. Distribuição de indivíduos de C. sciadophylla e G. glabra
em cinco classes de DAP (A = ≤ 2 cm; B = 2,1-9,9 cm; C = 10-19,9
cm; D = 20-40 cm; E > 40 cm) em 10 parcelas de borda em Manaus.

Tabela 1. Densidade média (± EP) por hectare de indivíduos jovens
(< 10 cm de DAP), adultos (> 10 cm de DAP) e o valor médio de
todos os indivíduos nos sítios de estudo no Oiapoque e em Manaus
(10 parcelas de borda e 10 parcelas de interior por sítio). Dentro de
cada espécie, valores médios com a mesma letra não diferem
significativamente (teste Mann-Whitney).


