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A  fragmentação  florestal  ocasiona  além  da  criação  de  bordas  mudanças  na  incidência
luminosa, umidade e temperatura que podem acarretar em mudanças sobre a flora e a fauna
de  espécies  nestes  remanescentes  florestais.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  determinar  o
efeito  da  distância  da  borda  sobre  a  abundância,  área  foliar  e  altura  dos  indivíduos  de
Heliconia acuminata na área do Parque Estadual do Utinga (PEU), Belém, Pará. A coleta
de dados foi realizada entre os meses de setembro de 2009 a março 2010. Em 11 parcelas
de  10  m  x  10  m  todos  os  indivíduos  de  H.  acuminata  foram  contados  e  medidos  suas
alturas. Para cada indivíduo foram medidas as larguras e os comprimentos das folhas para
estimar  a  área  foliar.  O efeito  da  distância  de  borda  florestal  sobre  abundância,  variação
média da área foliar e da altura média dos indivíduos foi testado por análises de regressão
linear  simples.  Nas  11  parcelas  amostradas  foram  contabilizados  79  indivíduos.  A
abundância variou de zero a dezenove indivíduos (média = 7,4; DP = 6,1) por parcela. Nas
11  parcelas  amostradas  a  altura  variou  de  56,15  cm  a  116,33cm  (média  =  73,48;  DP  =
29,84). A área foliar média variou de 272,5 cm² a 494,63 cm² por parcela (média = 319,32;
DP=126,7). Embora tenha sido encontrada uma variação dos aspectos populacionais de H.
acuminata  entre  parcelas,  essa  variação  não  foi  associada  à  distância  da  borda.  Estes
resultados diferem dos observados para populações de H. acuminata na região de Manaus,
Amazonas, sugerindo que outros atributos como a composição arbórea da parcela, abertura
de  dossel,  patógenos,  a  composição  química  do  solo  podem  estar  envolvidos  nas
diferenças  apresentadas  por  populações  de  H.  acuminata  na  área  do  Parque  Estadual  do
Utinga. 
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