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Seção: Ecologia Vegetal
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A vegetação herbácea representa um importante banco genético devido ao grande número de espécies 
e a elevada densidade de suas populações. Estudos que abordam essa temática são essenciais para se 
compreender a dinâmica regenerativa de florestas tropicais. Diante disso, objetivou-se avaliar a dinâmica re-
generativa de Stromanthe porteana A. Gris., Philodendron blanchetianum Schott e Anthurium pentaphyllum 
(Aublet.) G. Don. em diferentes microhabitats de um fragmento de floresta atlântica. O estudo foi realizado 
na mata do Jardim Botânico do Recife – JBR, PE. Foram selecionados três trechos de mata denominados 
microhabitat preservado (área com melhor status de conservação apresentando dossel contínuo), microha-
bitats de clareiras (áreas com presença de clareiras naturais) e microhabitat de jaqueira (áreas com pre-
sença de Artocarpus integrifolia L. – jaqueira, espécie exótica invasora). Foram estabelecidas 30 parcelas 
de 1m2 em cada microhabitat, onde através do monitoramento mensal (novembro de 2010 a julho de 2011) 
foi analisada a natalidade e a mortalidade dos indivíduos regenerantes. O estudo da dinâmica regenerativa 
mostrou que houve um acréscimo na densidade das três espécies herbáceas analisadas nos microhabitats 
de clareiras e de jaqueira. Já no microhabitat preservado apenas a espécie P. blanchetianum apresentou 
redução populacional (Tempo inicial = 12.333 ind/ha e Tempo final = 11. 333 ind/ha). Quanto à sobrevivência, 
com exceção da P. blanchetianum, ocorrente no microhabitat de jaqueira, as demais apresentaram padrão 
de sobrevivência bastante semelhantes, apresentando uma curva de sobrevivência Tipo II (curva que indica 
uma mortalidade independente da idade). É provável que a variação entre o número de indivíduos e a curva 
de sobrevivência esteja relacionada às distintas condições de umidade, luminosidade e competição com os 
indivíduos de jaqueira. Sendo assim, os resultados sugerem que os diferentes microhabitats podem está 
influenciando na dinâmica das espécies herbáceas estudadas.  
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