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As  impucas  são  florestas  alagáveis  que  ocorrem  como  ilhas  circundadas  por  vegetação
savânica  e  campestre.  Nosso  objetivo  foi  comparar  as  frequências  de  mortalidade  de
espécies  lenhosas  entre  a  borda  e  o  centro  e  estabelecer  relações  com  o  nível  de
conservação  de  oito  impucas  no  Parque  Estadual  do  Araguaia,  Mato  Grosso.  Foram
selecionadas quatro impucas degradadas (DE = impucas 1, 6, 7, 8) e quatro não degradadas
(ND =  impucas  2,  3,  4,  5).  Em  cada  impuca,  foram  estabelecidas  transeções  lineares  de
10x20  m,  subdivididas  em  50  parcelas  paralelas  entre  si  e  que  se  estendiam  de  borda  a
borda.  No  interior  das  parcelas  foram  medidas  as  menores  distâncias  dos  indivíduos
mortos  (DAP  ≥5  cm)  em  relação  à  borda  do  fragmento.  Foi  aplicado  o  teste  de
Kolmogorov-Smirnov  (KS)  para  comparar  as  oito  impucas  quanto  às  distribuições  de
frequência dos indivíduos mortos em relação à borda. Nas oito impucas foram amostrados
1056  indivíduos  mortos.  As  impucas  ND  tenderam  a  apresentar  maior  número  de
indivíduos  mortos  próximos  às  bordas,  quando  comparadas  as  impucas  DE  que
apresentaram  maior  número  de  mortos  no  interior.  A  impuca  7  (DE)  apresentou
distribuições das classes de distância no número de indivíduos diferente de todas as outras
impucas (KS; χ²= 106,96; p< 0,01). As impucas 4 (ND) e 8 (DE), apesar de categorizadas
em  diferentes  níveis  de  conservação  não  apresentaram  diferenças  nas  distribuições  das
classes  de  distância  no  número  de  indivíduos  (KS;  χ²=  3,83;  p>  0,05),  sugerindo  que  a
impuca  4,  apesar  de  categorizada  como  ND  também  apresenta  um  certo  nível  de
degradação. As diferenças nas distribuições de mortalidade entre as impucas parecem estar
relacionadas com o grau de degradação destas florestas, possivelmente, influenciados pelo
pisoteio do gado e a passagem do fogo que afetam mais as bordas do que os centros dos
fragmentos das impucas ND.
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