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Seção: Ecologia Vegetal

COMPARAÇÃO DA ESTRUTURA DA ASSEMBLEIA DE PLÂNTULAS LENHOSAS ENTRE 
ÁREAS PRESERVADA E COM PRESENÇA DE CLAREIRAS NA FLORESTA ATLÂNTICA
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O recrutamento e o desenvolvimento das plântulas são eventos reguladores do processo de renovação das 
populações nas florestas tropicais, pois estes refletem a possibilidade de um indivíduo senil ser substituído 
por outro de sua mesma espécie e assim garantir a manutenção das populações. Portanto, o estudo de alte-
rações na colonização e sobrevivência de novos indivíduos lenhosos presentes no sub-bosque, em diferen-
tes condições de perturbação, é extremamente importante para a compreensão dos fatores ecológicos que 
podem afetar a composição e a estrutura da comunidade do futuro. Desta forma, o presente estudo objetivou 
verificar diferenças na composição e estrutura da assembleia de plântulas de espécies lenhosas entre áreas 
preservada e com presença de clareiras de um fragmento urbano de floresta atlântica, localizado no Jardim 
Botânico do Recife – JBR. Foram plotadas 30 parcelas de 1m2 em cada área, onde foram amostrados todos 
os indivíduos lenhosos com altura ? 100 cm. O levantamento florístico e a coleta de dados ocorreram em 
novembro de 2010, e permitiu analisar as densidades absoluta e total, diversidade de Shannon-Wiener (H’), 
equabilidade de Pielou (J’) e a similaridade florística entre as duas áreas através do coeficiente de similarida-
de de Sørensen. A área com presença de clareiras apresentou maior número de indivíduos (929 ind/30m2) e 
diversidade (H’= 2,77 nats/ind) em relação à área preservada (506 ind/30m2 e H’= 2,07 nats/ind). No entanto, 
a equabilidade na área com presença de clareiras (J’= 0,542) foi mais baixa quando comparada com a área 
preservada (J’= 0,731). As cinco espécies de maior densidade absoluta na área com presença de clareiras 
representou 80,84% da comunidade total de plântulas, enquanto na área preservada foi de 60,87%. Com 
relação à altura da comunidade em ambas as áreas os indivíduos se concentraram nas classes de menor 
altura 0-5 cm, 5,1-10 cm e 10,1-15 cm. A similaridade florística entre as áreas foi de 61%, demonstrando 
que pouco mais da metade das espécies da área preservada conseguem colonizar a área com presença de 
clareiras. Isto pode está relacionado à maior disponibilidade de luz presente nas clareiras, que pode tornar o 
ambiente restritivo para o recrutamento e sobrevivência de plântulas que necessitam de uma menor condi-
ção de luminosidade. De forma geral, os resultados sugerem que a variação microambiental proporcionada 
pela abertura de clareiras na mata do JBR pode causar mudanças na composição e estrutura da comuni-
dade de plântulas, e assim interferir no processo regenerativo e na manutenção das populações lenhosas 
presentes no fragmento. 
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