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Seção: Ecologia Vegetal

IMPACTO DE Artocarpus integrifolia L. (MORACEAE) SOB A DENSIDADE E 
FITODIVERSIDADE DE ESPÉCIES NATIVAS DA FLORESTA ATLÂNTICA
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A Artocarpus integrifolia conhecida popularmente como jaqueira, é uma frutífera exótica que foi introduzida 
no Brasil a mais de três séculos. Esta espécie, atualmente, cresce de forma espontânea em várias regiões 
da floresta atlântica brasileira e os estudos a apontam como uma espécie invasora desse ambiente. Diante 
desta problemática, o objetivo deste estudo foi verificar a influência que Artocarpus integrifolia exerce sobre 
a estrutura e a fitodiversidade de espécies nativas da floresta atlântica. Para isso, foram selecionados dois 
trechos da mata atlântica do Jardim Botânico do Recife, PE, descritos da seguinte forma: Ambiente I = trecho 
apresentando melhor status de conservação e sem a presença de A. integrifolia e Ambiente II = trechos do 
interior da mata com a presença de A. integrifolia. Em cada ambiente foram plotadas 30 parcelas de 1m2 e 
amostrados todos os indivíduos herbáceos e lenhosos com altura até 100cm que estavam presentes no inte-
rior das parcelas. No Ambiente I foram amostrados 620 indivíduos, com densidade total de 206.666 ind.ha-1, 
distribuídos em 89 espécies. As populações de maior densidade absoluta foram Sorocea bonplandii, seguida 
por Ottonia leptostachya, Philodendron blanchetianum, Siparuna guianense e Myrtaceae. No levantamento 
do Ambiente II foram amostrados 730 indivíduos, correspondendo a uma densidade total de 243.333 ind.
ha-1, distribuídos em 61 espécies. A população de maior densidade absoluta foi à própria A. integrifolia que 
respondeu por 42,73% da densidade total da vegetação regenerante deste ambiente, seguida pelas espé-
cies Philodendron blanchetianum, Ottonia leptostachya e Sorocea bonplandii. A similaridade florística entre 
os dois ambientes foi de 66%, e os valores de diversidade e de equabilidade foram respectivamente de 4,71 
e 0,72 bits/ind. no Ambiente I e 3,42 e 0,57 bits/ind. no Ambiente II. Observa-se que o Ambiente I apresentou 
valores mais altos de diversidade e equabilidade que o Ambiente sob influência de A. integrifolia, evidencian-
do que a vegetação da área é alterada em função da presença dessa exótica. Verifica-se que a A. integrifolia 
apresentou um comportamento altamente competitivo em relação às espécies nativas, e tem forte indicativo 
de potencial invasor. Estas informações obtidas são essenciais para subsidiar projetos de manejo para o 
controle de A. integrifolia presente no interior de fragmentos de mata atlântica, com a finalidade de evitar a 
perda da biodiversidade, elemento fundamental para o equilíbrio e sustentabilidade dos ecossistemas.
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