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Ferreira, Leandro. V. (1); Costa, Antônio. C. L. (2);  Howland, Lucy (3) 

 (1) Museu Paraense Emílio Goeldi - Coordenação de Botânica, emai:lvferreira@museu-
goeldi.br; (2) Universidade Federal do Pará- Faculdade de Meteorologia; (3) College of 

Life and Environmental Sciences, University of Exeter. 
 
Uma das mais conhecidas anomalias climáticas globais é o aquecimento das águas do 
Oceano Pacífico, conhecido como o fenômeno El-Niño, que provoca uma redução na 
precipitação na Amazônia. Modelos climáticos indicam que as mudanças climáticas podem 
aumentar a freqüência do fenômeno El-Niño, provocando impactos na biodiversidade da 
Amazônia. O objetivo desse estudo foi testar a influência do estresse hídrico artificial, 
simulando o fenômeno El-Niño, na comunidade de lianas da floresta amazônica. O estudo 
foi realizado no Projeto Seca Floresta (ESECAFLOR) na Amazônia Oriental. Esse Projeto 
funciona desde o ano 2.000 e têm duas áreas, uma denominada controle e outra 
experimental, onde há a exclusão hídrica da precipitação em cerca de 50%, pelo uso de 
painéis de plásticos transparentes. Em cada área foi implantada uma parcela permanente de 
vegetação de 1 hectare, dividida em 100 sub-parcelas de 10 x 10 metros. Para o estudo da 
comunidade de lianas, foram escolhidas aleatoriamente 20 sub-parcelas em cada área. 
Dentro de cada sub-parcela todas as lianas com diâmetros maiores que 1 cm foram 
medidas e identificadas.  O número de espécies de lianas foi significativamente maior na 
área experimental em comparação a controle. O número total de espécies variou de 26 na 
área controle a 31 na área experimental. De 17 espécies exclusivas, 11 foram encontradas 
na área experimental e somente 6 espécies na área controle. A densidade e área basal dos 
indivíduos de lianas foram significativamente maiores na área experimental em 
comparação a controle, variando de 131 na parcela controle a 208 na 
parcela experimental (aumento de 37%), enquanto a área basal variou de 2.71 a 8.09 m2 
entre as áreas controle e experimental (quase três vezes maior). Os resultados demonstram 
que após 18 anos de implantação do Projeto ESECAFLOR, o estresse hídrico artificial tem 
profundo impacto no aumento da riqueza e biomassa da comunidade de lianas do sub-
bosque, corroborando os modelos climáticos, que predizem que essa forma de vida será 
beneficiada pela redução da precipitação na Amazônia. 
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