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A  formação  de  reservatórios  na  construção  de  hidroelétricas  cria  um  mosaico  de  ilhas,
expondo  a  fauna  e  flora  remanescente  ao  isolamento  por  uma  matriz  aquática  de  baixa
permeabilidade.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  determinar  o  efeito  da  conectividade  das
ilhas  sobre  a  abundância  de  plântulas  na  área  de  influência  do  lago  da  Hidroelétrica  de
Tucuruí,  Pará.  Foram amostradas  em cada  ilha  cinco  parcelas  de  1  m2  num total  de  seis
ilhas  isoladas  e  seis  áreas  no  continente.  Em  cada  parcela  determinamos:  o  número  de
plântulas  (altura  ≤  10  cm);  número  de  plântulas  com  herbivoria;  profundidade  da
serrapilheira  (cm) e DAP de três árvores mais próximas à parcela. Foi utilizado um teste t
-Student para comparar  a  abundância  e  a  proporção de plântulas  com herbivoria  entre  as
áreas. O efeito da profundidade da serrapilheira sobre a abundância de plântulas foi testada
através  de  uma  regressão  linear.  A  abundância  média  de  plântulas  nas  parcelas  do
continente foi significativamente maior do observado nas ilhas, média = 21,6 (DP = ± 6,3)
e  média  =  12,3  (DP  =  ±  6,0),  respectivamente.  A  abundância  das  plântulas  foi
significativamente  e  positivamente  relacionada com a profundidade da serrapilheira.  Não
houve  diferença  significativa  na  porcentagem  de  plântulas  atacadas  por  herbivoria  entre
parcelas  das  ilhas  e  do  continente,  36%  e  41%  respectivamente.  Não  houve  diferenças
significativas entre o DAP das árvores mais próximas às parcelas em ilhas isoladas (média
= 13,4;  DP = ± 3,1 cm) e continente (média = 11,7;  DP = ± 2,7  cm).  Diferentemente  de
outros trabalhos realizados em ilhas de hidroelétricas a herbivoria não é responsável pela
mudança  nos  padrões  de  abundância  das  plântulas.  Fatores  como  o  aumento  da
mortalidade  de  indivíduos  arbóreos  reprodutivos,  baixa  mobilidade  e/ou  ausência  de
dispersores  entre  as  áreas  isoladas  e  áreas  do  continente,  pode  gerar  esta  diferença  na
abundância de plântulas. 
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