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RESUMO

DINÂMICA POPULACIONAL DE Eschweilera ovata (Cambess.) Miers
 (Lecythidaceae) EM UMA PAISAGEM FRAGMENTADA NA MATA ATLÂNTICA
 NORDESTINA (1)
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A fragmentação florestal pode afetar a dinâmica populacional de diferentes
 espécies. O estudo teve como objetivo descrever a dinâmica populacional de uma
 espécie arbórea em seis fragmentos de Mata Atlântica de diferentes tamanhos,
 localizados no litoral norte de Pernambuco (três com cerca de 90ha e três com
 cerca de 300ha). Em cada fragmento instalamos 15 parcelas de 20x20m, onde os
 indivíduos de Eschweilera ovata tiveram o diâmetro no nível do solo medido. As
 parcelas foram reamostradas após um ano, quando registramos os indivíduos
 mortos, o crescimento dos sobreviventes e os ingressantes. De acordo com seus
 diâmetros, eles foram classificados em Juvenis 1, 2 e 3 e Adultos 1, 2 e 3 que
 caracterizou o grupo potencialmente reprodutivo e a estratificação horizontal,
 onde calculou-se as taxas intrínsecas de crescimento populacional (λ) e análises
 matriciais. As taxas de crescimento assintótica da população, em ambos os
 fragmentos pequenos e grandes, não diferiram da unidade. As taxas que mais
 influenciaram o λ nos fragmentos pequenos foram as de permanência e
 crescimento além da regressão dos Adultos 3 para 2, enquanto que nos
 fragmentos grandes houve maior influência do crescimento dos Juvenis e do
 Adulto 2 assim como a regressão do Adulto 3 para 2. No geral, o λ populacional
 foi mais influenciado pelas taxas de permanência. Nas variações do λ entre
 fragmentos grandes e pequenos, a fecundidade e o crescimento contribuíram
 positivamente para Δλ enquanto as regressões e permanências contribuíram
 negativamente neutralizando tais variações. Ainda, os Juvenis junto ao Adulto 1
 contribuíram positivamente e Adultos 2 e 3 negativamente ao Δλ. Assim, embora
 λ não difira da unidade em fragmentos de ambos tamanhos, houve variações no
 comportamento das populações, onde o surgimento de novos indivíduos e seus
 crescimentos são parâmetros importantes nos fragmentos grandes enquanto que
 nos fragmentos pequenos a permanência dos indivíduos no ambiente é o mais
 crucial às populações.
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