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Seção: Ecologia Vegetal

RELAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA DA COMUNIDADE REGENERANTE E ADULTA EM UM 
FRAGMENTO DE FLORESTA ATLÂNTICA NO NORDESTE DO BRASIL
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Os indivíduos regenerantes desempenham um importante papel na manutenção dos ecossistemas flores-
tais, pois o seu desenvolvimento e sobrevivência contribuem para a formação das populações adultas do 
futuro e para a dinâmica de toda comunidade vegetal da floresta. Assim, o objetivo deste estudo foi relacio-
nar a composição e riqueza de espécies arbóreas da comunidade regenerante com a comunidade adulta, 
em um fragmento de floresta atlântica. O estudo foi desenvolvido em uma área de Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas, localizada no Jardim Botânico do Recife – JBR, PE.  Foi selecionada para amostragem 
da vegetação regenerante a área de mata que apresentava melhor status de conservação, onde foram ins-
taladas 30 parcelas de 1m2 e amostrados durante o ano de 2011-2012 todos os indivíduos lenhosos com 
altura até 100cm que estavam presentes no interior das parcelas. O levantamento do componente adulto foi 
realizado em 1985, em 5000m2, sendo amostrados todos os indivíduos arbóreos com diâmetro a altura do 
peito superior a 5 cm. As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies na comunidade regenerante 
foram: Mimosaceae, Moraceae, Myrtaceae e Sapotaceae e na comunidade adulta foram: Leguminosae, Mo-
raceae, Myrtaceae, Apocynaceae e Anacardiaceae. Comparando as duas comunidades, observou-se que 
Apocynaceae e Anacardiaceae não estiveram entre as famílias de maior riqueza na comunidade regeneran-
te, estando representadas por apenas uma espécie cada, enquanto Myrtaceae ocorreu com três espécies, 
e ainda, Sapindaceae e Sapotaceae não foram registradas na comunidade adulta. Pode-se ainda observar 
que as espécies da comunidade adulta, a exemplo, Bowdichia virgilioides, Cecropia sp., Aspidosperma sp., 
Pogonophora schomburgkiana, Bactris sp., Didymopanax morototoni, Tapirira guianensis, Apeiba albiflora, 
Byrsonima sericea, Simaruba amara, Cedrela sp., Eschweilera luschnatii, Xylopia frutescens, não foram 
registradas na comunidade regenerante, bem como 13 espécies amostradas nesta não foram amostradas 
na comunidade adulta. Entre elas, merecem destaque Cymbopetalum brasilienses, Sorocea bonplandii, 
Mabea occidentalis e Zollernia ilicifolia, que são espécies de elevada representativa na área, além de serem 
espécies típicas de mata atlântica. Assim, pode-se verificar que várias espécies arbóreas registradas no 
estudo realizado há 26 anos, não foram registradas na comunidade regenerante no presente estudo. Diante 
disto, este fato evidencia que estas espécies não estão obtendo sucesso regenerativo dentro da comuni-
dade, e devido à ausência de recrutamento a morte dos adultos poderá significar a extinção local destas 
espécies, resultando na mudança florística da área. 
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