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ANÁLISE DA ESTRUTURA E DINÂMICA DE 

UMA COMUNIDADE DE ESPÉCIES ARBÓREAS EM UM 

FRAGMENTO DE FLORESTA RIBEIRINHA, IPEÚNA, SP 

RESUMO 

Autora: DANIELA FESSEL BERTANI 

Orientador: Prof. Dr.JOÃO LUIZ FERREIRA BATISTA 

No presente estudo foi feita a análise temporal da heterogeneidade florística e 

estrutural em um trecho de floresta ribeirinha. O trecho é caracterizado por um mosaico 

florestal constituído por três grupos vegetacionais correlacionados com as características 

edáficas da área. Em 1989 e1998 foram medidos e mapeados todos os indivíduos com DAP 

~ 5 cm, em 157 parcelas de 5 x 10 m ao longo do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP, totalizando 

uma área de 0,785 ha em um trecho da floresta ribeirinha. Foram analisadas as alterações 

florísticas e fitos sociológicas, além dos padrões de dinâmica para a comunidade como um 

todo e para cada grupo vegetacional. 

Poucas alterações ocorreram na comunidade em 9 anos, o que indica estabilidade 

para a vegetação no período estudado. As diferenças florísticas e estruturais entre os grupos 

vegetacionais se mantiveram com o tempo. 

° grupo vegetacionallocalizado imediatamente paralelo ao curso d'água apresentou 

características peculiares, como maior diversidade, densidade, e distribuição espacial 

'agrupada de seus indivíduos. Foi a área com maiores taxas de crescimento e mortalidade. 
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Estas características devem estar estritamente relacionadas com a dinâmica das cheias do 

no, o que condiciona características ambientais diferenciadas no tempo e no espaço. 

Em relação aos outros grupos vegetacionais encontrados, na área fora da 

interferência do curso dá água, percebe-se que tanto a topografia como as características 

edáficas são fatores determinantes do padrão de distribuição espacial, da estrutura e da 
i 

dinâmica de seus indivíduos. 

o rio, considerado como um fator de perturbação nas faixas ribeirinhas, deve ser 

entendido como um elemento de manutenção da diversidade e heterogeneidade nestas 

áreas. 



STRUCTURE AND DYNAMICS ANALYSIS OF 

A TREE COMMUNITY IN A RIVERINE 

FOREST FRAGMENT, IPEÚNA, SP 

SUMMARY 

Author: DANIELA FESSEL BERTANI 

Adviser: Prof. Dr. JOÃO LUIZ FERREIRA BATISTA 

The floristic and structural heterogeneity change of a stream-side forest along the 

Passa Cinco River (Ipeuna, SP) is analyzed over a 9-year time period. Three forest types 

were identified in the forest and were related to differences in soil conditions. All trees with 

DBH greater or equal to 5 em were measured and mapped in two oeeasion (1989 and 1998) 

in 157 eontiguous plots of 5 x 10m (0.785 ha). 

The pIant community was very stabIe over the 9-year period. Litde change was 

observed on the forest as a hole and the floristic and structural differenees among the forest 

types remained strong. 

The forest type immediately along the river showed higher species diversity and tree 

density, while the spatial pattem of individual trees were clustered. This forest had the 

larger growth and mortality rates. These characteristics may be related to the annual river 

dynamies of overflow that ereates particular environmental conditions in this forest type. 

The other two forest types, that are away from the river overflow area, had their 

. floristic and struetural characteristics related to topography and soil fertility, which affect 

the spatial pattem and the dynamics of individual trees. 
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The river dynamics, that is usually considered a disturbing factor of stream-side 

forests, should be understood as an element for the maintenance of forest diversity and 

heterogeneity . 
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CAPíTULO 1 

1.1 INTRODUÇÃO GERAL 

A problemática gerada em tomo da conservação de espécies e ecossistemas, 

principalmente em regiões tropicais, tem sido enfatizada nas últimas décadas. O 

conhecimento da distribuiçào geográfica da fauna e flora, assim como suas propriedades 

biológicas e vulnerabilidade às mudanças ambientais, ainda é batante limitado (Lovejoy, 

1997; Wilson, 1997). 

A alta diversidade de espécies de plantas em florestas tropicais tem sido 

relativamente bem documentada (e.g. Gentry, 1990; Morellato, 1992; Wilson & Sandoval 

1996; Rodrigues, no prelo; Metzer et aI., 1997). Porém, os processos que contribuem para a 

origem e manutenção desta alta diversidade, dentro e entre áreas, ainda não são totalmente 

compreendidos. V árias teorias tem sido propostas para explicar a alta diversidade em 

florestas tropicais, como a teoria da estabilidade climática, da heterogeneidade espacial, da 

competição, de perturbações severas ou frequentes (pianka, 1994; Crawley, 1997), 

diferenças na fenologia de floração das espécies, etc. (Gentry, 1974). A hipótese da dinâmica 

de clareiras é um exemplo de perturbação frequente que pode contribuir para o aumento de 

diversidade. Os processos de abertura de clareiras, que podem variar quanto à frequência e 

tamanho, são perturbações naturais que permitem a coexistência de diferentes grupos 

sucessionais de espécies, em diferentes fases do ciclo de crescimento (Whitmore, 1978). 

Outro modelo seria a alta mortalidade de sementes e plântulas próximas à planta mãe, em 

função da maior herbivoria e incidência de patógenos dependentes da densidade destas, 

resultando em populações hiperdispersas Oanzen, 1970; Connel, 1971). Estes processos 
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muitas vezes estão relacionados, em pequena ou larga escala, à heterogeneidade espacial e 

temporal (Greig-Smith, 1979; Mazer, 1996). 

As florestas ribeirinhas são caracterizadas pela grande heterogeneidade ambiental, 

que contribui para a existência de um mosaico vegetacional com diferenças florísticas 

pronunciadas e elevada diversidade (Rodrigues, no prelo). Os componentes desta 

heterogeneidade são a frequência ou natureza de distúrbios físicos, a frequência e duração 

de inundações, condições ambientais específicas, como topografia, qualidade da luz, 

qualidade do solo e a variação da camada de serrapilheira, entre outros. Estes componentes 

podem gerar regimes que resultam na seletividade de espécies ou na evolução de taxons à 

uma especialização à determinado habitat (Mazer, 1996). 

A presença do rio é um fator gerador de uma dinâmica própria, e segundo modelo 

proposto por Rodrigues (1992), a faixa de vegetação sob influência direta deste tem como 

características físicas o solo ser um aluvião recente, ocorrer erosão laminar intensa, 

deposição de areia fina, apresentar camada de serapilheira e banco de sementes temporários 

e radiação solar sazonal na superfície do solo (Rodrigues 1992). Nestas florestas ocorrem 

também áreas que não sofrem a interferência direta do curso d'água, que apresentam 

variações quanto às origens do solo, erosão laminar pouco intensa, camada de serrapilheira 

e banco de sementes permanentes, e eventual radiação solar na superfície do solo 

(Rodrigues, 1992). 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar o mosaico vegetacional presente em 

uma floresta ribeirinha, quanto à estrutura e dinâmica, relacionando estas características 

com a heterogeneidade ambiental própria desta formação. 

Este trabalho foi dividido em duas partes. A primeira, Capítulo 2, apresenta as 

diferenças florísticas e estruturais da floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco em diferentes 

substratos, e as alterações na comunidade nove anos após o estudo realizado por Rodrigues 

(1992). A segunda parte, Capítulo 3, apresenta dados de crescimento, mortalidade, ingresso 

e distribuição espacial para a comunidade como um todo e para os diferentes grupos 

vegetacionais encontrados na área. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE TEMPORAL DA HETEROGENEIDADE 

FLORÍSTICA E ESTRUTURAL EM UMA FLORESTA 

RIBEIRINHA 

2.1 RESUMO 

5 

Neste trabalho foi constatada a presença de um mosaico vegetacional em um trecho 

de floresta ribeirinha, e discutidos os possíveis fatores que definem este mosaico. Foram 

também verificadas as alterações florísticas e fitos sociológicas na área em nove anos. Foram 

amostradas 157 parcelas continuas de 5xl0 m, em uma área de 0,785 ha ao longo do Rio 

Passa Cinco, Ipeúna, SP. Foram feitas medidas de diâmetro e mapeados todos os indivíduos 

com DAP maior ou igual a 5 cm, em 1989 e 1998. As análises multivariadas da vegetação 

indicaram a presença de três grupos vegetacionais relacionados aos três tipos de solo 

identificados na área. As análises quantitativas da estrutura da comunidade demostraram 

diferenças em cada um destes grupos, que se mantiveram ao longo do tempo, indicando 

associações florísticas próprias correlacionadas a cada tipo de solo. O grupo vegetacional 

sobre solo Aluvial, na faixa imediatamente paralela ao curso d'água, apresentou diferenças 

florísticas mais pronunciadas, e maior diversidade de espécies, área basal e densidade de 

indivíduos. Em nove anos poucas alterações na estrutura fitossociológica foram observadas 
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para as espécies de maior valor de importância na área, com um aumento de 2,01 % do 

número total de indivíduos e 2,80% na área basal total. 

2.2 INTRODUÇÃO 

As florestas ribeirinhas são caracterizadas pela grande heterogeneidade ambiental, 

gerada por fatores físicos e bióticos. Como fatores físicos podemos citar as variações 

topográficas, edáficas e a influência do regime de cheias do rio, resultando na deposição e 

retirada de sedimentos e a retirada da camada de serapilheira (Rodrigues, 1992; Mazer, 1996; 

Oliveira Filho et aI., 1997). Os fatores bióticos seriam a influência das áreas florestais 

adjacentes e a função de corredor de vegetação destas áreas, que poderia proporcionar um 

trânsito maior de polinizadores e dispersores, além de uma maior possibilidade de fluxo 

gênico com áreas mais remotas. 

Esta complexidade de fatores resulta em um mOSalCO vegetacional, com grande 

heterogeneidade florística e alta diversidade (Rodrigues, no prelo). Alguns estudos tem 

demonstrado que o mosaico vegetacional de fragmentos florestais tem grande correlação 

com as características físico-químicas do solo e com o gradiente topográfico (Lescue & 

Boulet, 1985; Rodrigues, 1992; Oliveira Filho et aI., 1994; Mazer, 1996; Sabatier, 1997). 

Porém poucos estudos identificam as características vegetacionais nestes diferentes sítios ou 

unidades do mosaico, e abordam as possíveis alterações temporais (Mazer, 1996). 

A proposta deste estudo foi identificar o mosaico vegetacional encontrado num 

trecho de floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, discutindo as possíveis características do 

ambiente definidoras da heterogeneidade espacial da vegetação, e verificar as alterações 

temporais (florísticas e fitossociológicas) da composição deste mosaico vegetacional. 
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2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

2.3.1 Área de Estudo 

Este estudo foi realiza_do em um fragmento de floresta ribeirinha do Rio Passa 

Cinco, localizado no município de Ipeúna (22°26'08" S e 47°43'05" O), Estado de São 

Paulo, que faz parte da AP A de Corumbataí. Apresentando uma área de aproximadamente 

60 ha, tem como atividade principal do entorno a cultura de cana de açúcar. Apesar da bacia 

do Rio Passa Cinco se caracterizar como altamente perturbada, tendo como principal causa 

práticas agrícolas inadequadas, restaram alguns fragmentos florestais remanescentes, como a 

área de estudo, que foi mantida em bom estado de conservação por estar confinada em um 

fundo de vale. Ainda assim, podem ser observados alguns sinais de degradação neste trecho 

de floresta ribeirinha, principalmente nas bordas, pela extração seletiva de madeira e pelo 

fogo originado da cultura de cana-de-açúcar. Os limites deste fragmento florestal estão 

definidos por encostas íngremes, com declividade superior a 30°. Nesta região, o rio tem 

cerca de 12m de largura média, o fundo é irregular com grandes depósitos de material 

oriundo de assoreamento à montante, e alcança profundidade média de 1,5 m em época de 

chuvas (Figura 2.1). 

O clima da região de Ipeúna caracteriza-se como quente úmido, com inverno seco 

(maio a setembro) e verão chuvoso (outubro a fevereiro) (Rodrigues, 1992). 

2.3.2 Métodos 

Este estudo foi feito em uma área de 7850 mZ
, em um trecho de floresta ribeirinha 

do Rio Passa Cinco. Foi demarcada uma parcela de 200 m ao longo do rio e 40 m 

perpendicular à este, subdividida em 157 parcelas menores, de 5 x 10 m (Figura 2.2). O 

levantamento de solos indicou a existência de três tipos principais de solo neste trecho de 

floresta de aproximadamente 0,8 ha, sendo estes (Rodrigues 1992): solo Aluvial (AL), solo 

Podzólico Vermelho Amarelo (PV) e solo Areia Quartzosa Intermediário para Cambissolo, 

de textura fina/franco arenosa (AQ/Cb), conforme Figura 2.2. A descrição destes solos e as 

características físico-químicas estão apresentadas em Rodrigues (1992). 



Figura 2.1 - Aspecto da vegetação às margens do Rio Passa Cinco. A área 
de estudo localiza-se na margem direita do rio. 

8 



9 

esc. aprox. : 1:1000 

Figura 2.2 - Mapa topográfico e dos principais tipos de solo da área amostrada num trecho 
de floresta ribeirinha do rio Passa Cinco Ipeúna, SP. AQ/Cb - areia Quartzosa 
intermediário para cambissoIo; AI - solo aluvial distrófico; PV - podzólico vermelho 
amarelo. 
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Em 1989 foram amostrados e mapeados todos os indivíduos arbustivo-arbóreos 

com diâmetro à altura do peito (DAP) maior ou igual a 5 cm, em cada sub-parcela (5xl0 m). 

Em 1998, foram repetidas as medições, e os indivíduos ingressantes, que atingiram DAP 

maior ou igual à 5 cm, foram mapeados e tomadas suas medidas de diâmetro. 

Todos os indivíduos amostrados foram numerados com plaquetas de alumínio 

galvanizado e coletados para posterior identificação. 

O material coletado foi identificado através de observações de campo, com auxílio 

de especialistas, e quando possível por comparações com material do Herbário ESA 

(ESALQ/USP). 

OS parâmetros fitossociológicos calculados para a vegetação da área de estudo 

foram os normalmente utilizados em trabalhos desta natureza (cf. Martins, 1993). 

Para verificar a existência de um mosaico vegetacional na floresta ribeirinha, em 

função das características fisiográficas do ambiente, foram feitas análises multivariadas 

tendo como unidade amostraI as sub-parcelas de 5xl0 m. A análise de classificação foi feita 

pelo método de Ward (Gauch, 1982), no programa FITOPAC (Shepherd, 1988), e a 

ordenação foi feita pelo método de média recíproca (RA), ou análise de correspondência 

(CA), utilizando o programa Canoco (Hill, 1973 e 1974; Ter Braak, 1985 e 1988). Para estas 

análises foram consideradas as espécies que apresentaram mais de 5 indivíduos, para os 

dados do levantamento de 1989, segundo recomendação de Gauch (1982). 

Para as comparações florísticas entre os três grupos vegetacionais identificados na 

análise multivariada foi utilizado o coeficiente de similaridade de Jaccard (Krebs, 1989). 

Foram utilizados os índices de Shannon (H') e equidade (J') como medida de diversidade de 

espécies (KIebs, 1989). 
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2.4 RESULTADOS 

Em 1989 foram amostrados 1395 indivíduos vivos com DAP maior ou igual a 5 cm, 

distribuídos 'em 35 famílias, 73 gêneros e 105 espécies. O Anexo 2.1 lista os parâmetros 

fitossociológicos calculados para as espécies encontradas na floresta ribeirinha do Rio Passa 

Cinco, no levantamento feito em 1989, em ordem crescente de IV!. A densidade total foi de 

1788,93 indivíduos/ha. 

A Figura 2.3 apresenta um dendrograma da classificação dos dados de vegetação 

pelo método de Ward. De acordo com a figura, este método separou dois grandes grupos 

de parcelas, que apresentaram entre si valor alto de dissimilaridade (745,40). O grupo A, foi 

constituído por parcelas da faixa sobre interferência direta do curso d'água, às margens do 

rio. O grupo B foi constituído por vários subgrupos com diferentes graus de 

dissimilaridade. 

A Figura 2.4 apresenta o resultado da análise de correspondência (CA). O eixo 1 

separou dois grupos principais de parcelas. À direita no diagrama, com maiores valores no 

eixo 1, estão ordenadas as espécies que foram mais abundantes nas parcelas imediatamente 

paralelas ao curso d'água. À esquerda no diagrama, com menores valores no eixo 1, foram 

agrupadas o restante das espécies. Estas espécies, mais abundantes em parcelas não 

ribeirinhas, foram agrupadas no eixo 2. Na porção inferior do diagrama estão ordenadas 

principalmente as espécies mais comuns das parcelas do canto sudeste, e algumas do canto 

sudoeste da área de amostragem. Ainda em relação ao eixo 2, na parte superior do 

diagrama, com valores mais altos, foram agrupadas as espécies mais comuns das parcelas da 

porção central da área de estudo, e as restantes do canto sudoeste. Comparando estes dados 

com o mapa de solos da área (Figura 2.2), as parcelas imediatamente paralelas ao curso 

d'água estavam sobre o solo Aluvial (AL), enquanto as parcelas do canto sudeste estavam 

sobre o solo Podzólico Vermelho Amarelo (PV). As parcelas da porção central e canto 

sudoeste da área estavam sobre o solo transicional entre areia Quartzosa (AQ) e Cambissolo 

(Cb). 

Os agrupamentos obtidos pelo método de ordenação foram muito parecidos com 

àqueles .obtidos pelo método de classificação, reforçando a presença de três grupos 

vegetacionais: vegetação do canto sudeste; vegetação da beira do rio (0-5 m) e vegetação da 
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Figura 2.3 - Dendrograma de classificação dos dados de vegetação, da floresta ribeirinha 
do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP, pelo método de Ward. 
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Figura 2.4 - Representação gráfica dos resultados da análise de correspondência (CA) 
para os dados da vegetação amostrada na floresta ribeirinha do rio Passa Cinco, Ipeúna, 
SP. 
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porção central e do canto sudoeste da área de estudo. 

O Anexo 2.2 apresenta a lista das espécies que ocorreram em cada um desses grupos 

vegetacionais, nos levantamentos de 1989 e 1998. Em relação à similaridade entre estas 

áreas, a vegetação sobre solo Aluvial se mostrou menos similar em relação às outras duas 

áreas. A vegetação sobre o solo Aluvial apresentou 47% de similaridade em relação à 

vegetação sobre o solo AQ/Cb e 46% em relação à vegetação sobre o solo pv. Entre os 

grupos vegeta.cionais sobre os solos AQ/Cb e PV os valores foram mais elevados (61%). 

Porém, estes valores são relativamente altos, e o que provavelmente irá diferenciar as três 

sub-áreas será a análise quantitativa dos dados estruturais da comunidade, apresentados a 

segwr. 

No levantamento feito em 1998, foram encontrados 1423 indivíduos V1VOS, 

distribuídos em 34 famílias, 74 gêneros e 107 espécies (Anexo 2.1). A densidade total foi de 

1812,82 indivíduos/ha. 

Após um período de nove anos, entre 1989 e 1998, pode-se observar um aumento 

de 2,01 % no número total de indivíduos e um aumento de 2,80% na área basal por hectare 

(Tabela 2.1). 

Em relação aos dados obtidos em 1989, no levantamento de 1998 houve um 

aumento da densidade relativa de Actinostemon klotzchii (figura 2.5), promovendo um 

aumento do número total de indivíduos na comunidade, já que as demais espécies não 

apresentaram grandes variações para este parâmetro. Em alguns casos houve até uma 

diminuição da densidade relativa, como ocorreu com Callisthene minor e Matqyba elaeagnoides 

entre outras. 

Nota-se um aumento da dominância relativa, para as espécies Callisthene mznor, 

Cariniana estrellensis, Diatenopteryx sorbifolia, Copaifera langsdorfti, Actinostemon klotzchü 

Centrolobium tomentoJUm e SyagruJ romanzojJiana (Figura 2.6). Neste período, A. klotzchii passou 

de 102 para 62 posição na ordenação da dominância, em função do aumento do número de 

indivíduos nesta população. Para Matqyba elaeagnoides, Luehea divaricata , Acacia pofypl:[ylla 

ocorreu uma redução dos valores de dominância, sendo que Acacia pofypl:[ylla passou de 62 

para 10º na ordenação, em função da redução do número de indivíduos amostrados. 

Neste intervalo de tempo houve um aumento nos valores de importância para 

ActinoJtemon klotzchii que passou de 22 lugar em 1989 para 12 lugar em 1998 (Anexo 2.1), em 
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Figura 2.5 - Densidade relativa por espécies encontradas nos levantamentos feitos em 1989 

e 1998, na floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP 

Acaeia polyphylla 

Luehea divaricata 

Syagrus romanzojjiana 

Centrolobium tomentosum 

~ .............................................................. [ ........................ "1 

~ 1 j 
~ I j 

~ I 
Act,·nostemon klotzch,·,· --, :.:~-:.;-:.:.:.:-:-:;:;oo:.: ... :. 

Copaiferalangsdorjli 

Diatenopteryx sorbifolia 

Cariniana estrellensis 

Matayba elaeagnoides 

Callisthene minor 

:.:.;.:.;.;.;.;.;.;.:.; ... ;.:.:.:.:.;.;.;.;.:.;.:.:.:.:.;.:.;.;.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 

.:.:.:.:.:.;.;.:.:.: ..... :.;.;.;.;.:.;.;.:.:.;.;.:.:.:.;.;.:.:.:.:. .... :.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:. 

o 5 10 

Dominância relativa 

I 

15 20 

01989 

Im 1998 

Figura 2.6 - Dominância relativa por espécies encontradas nos levantamentos feitos em 
1989 e 1998, na floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP 
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função do aumento de densidade e frequência relativas. A Figura 2.7 ilustra o aumento da 

porcentagem de IVI para esta espécie. O pequeno acréscimo nos valores de importância 

para CalliJthene minor, Cariniana estrellellsis, Diatenopteryx sorbifolia e Metrodorea nigra (Figura 2.7) 

ocorreu em função do crescimento de área basal destas espécies neste período. Matqyba 

elaeagnoides e Eugenia blastantha apresentaram diminuição nos seus valores de importância, 

devido principalmente à redução do número de indivíduos destas populações 
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Figura 2.1' - Porcentagem de IVI (índice de valor de importância) por espécie encontrada 

em 1989 e 1998, na floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP. 

Algumas espécies representadas por apenas um indivíduo, definidas por alguns 

autores como raras (Martins, 1993), que foram amostradas no levantamento de 1989, não 

foram encontradas neste levantamento. Foi o caso de Erythrina crista-galli (Fabaceae), 

Patagonula americana (Boraginaceae), Ocotea sp (Lauraceae) e Eugenia qff pluriflora (Myrtaceae). 

No entanto foram amostradas algumas espécies novas, isto é, que não foram amostradas em 
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1989 mas foram em 1998, como: AlMiJa pofycephala (Mimosaceae), Myrciaria floribunda 

(Myrtaceae), Ixora venuloJa (Rubiaceae) e Prockia cruciJ (Flacourtiaceae). 

A Figura 2.8 ilustra uma diminuição do número de indivíduos na maioria das 

famílias botânicas entre 1989 e 1998. Porém, para as famílias Euphorbiaceae, Fabaceae e 

Meliaceae houve um aumento do número de indivíduos, reflexo da contribuição de algumas 

espécies como ActinoJtemon klotzchii e Sebastiania Jerrata entre outras. 
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Figura 2.8 - Porcentagem do número de indivíduos por família botânica encontrada na 
floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP. 

Ocorreu também uma oscilação do número de espécies por família, observando-se 

um aumento para Myrtaceae, Rubiaceae, Flacourtiaceae e Mimosaceae, e uma diminuição 

para as outras famílias como Fabaceae, Rutaceae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Lauraceae e 

Sapindaceae (Figura 2.9). 
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Figura 2.9 - Porcentagem do número de espécies por familia botânica encontrada em 1989 
e 1998, na floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP. 

A Tabela 2.1 mostra uma comparação dos dados fitossociológicos observados em 

1989 e 1998, para a comunidade como um todo, e considerando os três grupos 

vegetacionais. 

Em relação à comunidade, houve um aumento da densidade, área basal e riqueza 

entre 1989 e 1998 (Tabela 2.1). A diversidade diminuiu em função da diminuição da 

equidade. 

Entre os três grupos vegetacionais, o grupo que ocorreu imediatamente paralelo ao 

curso d'água, sobre solo Aluvial, apresentou os maiores valores para todos os parâmetros 

analisados na Tabela 2.1. Entre 1989 e 1998 houve uma diminuição da densidade e 

diversidade, em função da diminuição da riqueza. ~\ área basal apresentou aumento 

considerável. 

o grupo vegetacional localizado no canto sudoeste e na porção central da área de 

estudo, sobre solo AQ/Cb, apresentou os menores valores de diversidade, acompanhada 

pelos valores baixos de riqueza e equidade, quando comparado aos outros grupos 

vegetacionais. No período estudado, ocorreu aumento considerável na densidade e área 
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Tabela 2.1- Comparação dos parâmetros fitossociológicos da comunidade de árvores 
com DAP ~ 5 cm encontradas nos levantamentos feitos em 1989 e 1998, na floresta 
ribeirinha do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP. n = número de indivíduos; denso = densidade 
(n x ha -I); ab = área basal (m2 x ha -1 ); nº de sp = número de espécies; H'= índice de 
Shannon (nits x n -1) e J'= equidade. 

área total solo aluvial solo AQ/Cb solo PV 

(m2 
) (7850) (1550) (2600) (1900) 

ano - %* 198911998 % 198911998 % 198911998 % 198911998 % 

n 1395/1423 2,01 391/378 -3,32 434/478 10,14 301/293 -2,66 

denso 1788,9/1812,8 1,34 2522,3/2438,7 -3,31 1670,6/1839,2 10,09 1584/1542 -2,66 

ab 33,55/34,49 2,80 58,23/63,18 8,50 30,82/33,25 7,88 26,45/23,01 -13 

nº de sp 1051107 1,90 72/67 -6,94 60/61 1,67 65/69 6,15 

H' 3,694/3,578 -3,14 3,674/3,616 -1,58 3,2l3/3,019 -6,04 3,523/3,489 -0,97 

l' 0,55/0,53 -3,64 0,59/0,59 0,00 0,54/0,51 -5,56 0,58/0,57 -1,72 

* estas colunas representam a porcentagem de aumento ou diminuição em nove anos, para cada parâmetro. 

basal. A diversidade diminuiu em função da diminuição da equidade. Neste caso, nota-se 

que a diminuição da equidade está relacionada com o aumento da dominância de A. klotzchii 

nesta área. 

o grupo vegetacional do canto sudeste da área de estudo, sobre solo PV, apresentou 

os menores valores de densidade e área basal. Entre 1989 e 1998 houve uma grande 

diminuição na área basal. Também ocorreram diminuições nos valores da densidade e 

equidade, levando a uma pequena diminuição da diversidade. A riqueza aumentou nesta 

área. 

A Figura 2.10 apresenta a densidade de indivíduos por classes de diâmetro em cada 

,grupo vegetacional. Nota-se um maior número de indivíduos de menor diâmetro no grupo 

vegetacional sobre o solo PV, o que está relacionado a um número maior de espécies com 

menores diâmetros. Da mesma forma a vegetação sobre o solo AQ/Cb, pelo grande 
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número de indivíduos de Actinostemon klotzchii, uma espécie típica de sub bosque e 

altamente ramificada. No grupo vegetacional sobre solo Aluvial, existe um maior número de 

indivíduos de maior diâmetro, acima de 45 cm, devido à presença das espécies Canniana 

estrellensis, Calisthene minor, Luehea divancata, Terminalia trzjlora, Copaifera Iangsdorffii e 

Lonchocarpus cultratus. 
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Figura 2.10 - Densidade por classes de diâmetro em cada vegetação sobre os três diferentes 
tipos de solo. 
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2.5 DISCUSSÃO 

Poucas mudanças florísticas e estruturais ocorreram em nove anos na floresta ripária 

do Rio Passa Cinco. Em estudo de quatro anos em uma mata de galeria no Distrito Federal, 

Felfili (1994) encontrou mudanças na densidade de algumas espécies mais abundantes, 

sugerindo que a estrutura fitos sociológica é dinâmica, e que as espécies dominantes podem 

mudar com o tempo. Alguns estudos em florestas tropicais sugeriram que em áreas sem a 

ocorrência de distúrbios severos, ocorrem poucas mudanças na densidade e composição de 

espécies, indicando uma aparente estabilidade (Swaine et aI., 1987). Porém estes trabalhos 

foram desenvolvidos em pequena escala de tempo, sendo ainda inadequadas estas 

conclusões. 

Santos et aI. (1996), em um fragmento de floresta mesóflia semidecídua, encontrou 

23% de mudanças na riqueza de espécies em 11 anos, e redução na densidade de duas 

espécies mais abundantes, relacionando isto ao isolamento e ao pequeno tamanho do 

fragmento. A floresta ribeirinha do presente estudo está dentro de um fragmento de 

aproximadamente 60 ha, bem menor do que o fragmento estudado por Santos et aI. (1996), 

de aproximadamente 250 ha, e poucas alterações ocorreram na área. Isto pode indicar que a 

presença do rio é um fator da manutenção da vegetação, em relação à riqueza de espécies e 

densidade de indivíduos, reforçando a idéia da função de corredor de vegetação de áreas 

ribeirinhas. 

Outro fator que provavelmente contribui para a diversidade da área é a 

heterogeneidade ambiental, não gerada apenas pelo rio, mas pelos diferentes tipos de solo e 

topografia encontrados neste local. Apesar da elevada similaridade florística entre os três 

grupos vegetacionais, as análises multivariadas e quantitativas permitiram diferenciar 

claramente que os três grupos vegetacionais são associações bem definidas e distintas. 

O grupo que ocorreu imediatamente paralelo ao curso d'água, sobre o solo Aluvial, 

se diferenciou dos demais por apresentar menor valor de similaridade, maior diversidade, 

densidade e área basal total. A presença do curso d'água pode causar uma maior 

. seletividade, com a ocorrência de espécies típicas de formações ribeirinhas, como as 

espécies do gênero Inga (Gibbs & Leitão Filho, 1978), T apir'ira guianensis (Torres et. aI., 1994; 

Salis et aI., 1994; Tomato et aI., 1998), LaJoensia pacari (Durigan, 1994) e Tef7llinalia triflora 
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(forreset. aI., 1994; Toniato et al., 1998), entre outras. As inundações periódicas, apesar de 

restritivas em relação à diversidade, tem atuação diferenciada no espaço, provocando grande 

heterogeneidade ambiental. Este seria o fator principal da elevada diversidade encontrada na 

área. Os maiores valores de densidade e área basal poderiam estar relacionados com a maior 

luminosidade pela presença do rio, pois no período de estudo houve um grande aumento da 

área basa! total. A diminuição, após nove anos, da densidade e diversidade podem estar 

ocorrendo em função da perturbação gerada pelas cheias do rio e a seletividade de algumas 

espécies a este tipo de ambiente. As inundações nesta faixa são rápidas, retirando a camada 

de serapilheira e eliminando alguns indivíduos mais jovens, de espécies menos agressivas, 

que não apresentaram crescimento rápido da parte radicular desde as cheias anteriores. As 

inundações mais duradouras estão restritas à apenas alguns trechos. 

O grupo vegetacional localizado no canto sudoeste e porção central da área de 

estudo, sobre solo AQ/Cb, apresentou menor densidade e diversidade, o que pode estar 

relacionado ao fato de tratar-se de um solo recente, tendo sido um antigo leito de rio. Em 

nove anos houve aumento da densidade, e conseqüente aumento de área basal. A 

diversidade diminuiu em função da diminuição da equitatividade, causada pelo aumento na 

dominância da A. klotzchii. 

O grupo vegetacional do canto sudeste da área de estudo, sobre solo PV, apresentou 

os menores valores de densidade. A área basal total foi baixa, o que se deve a um número 

maior de espécies com menores diâmetros. Em nove anos, houve uma pequena diminuição 

dos valores de densidade e diversidade, porém um aumento do número de espécies. A área 

basal diminuiu bastante, o que poderia ser um indício de que a declividade pode estar 

atuando como um fator restritivo nesta área. 

Assim, nesta condição ribeirinha existe um mOSaiCO vegetacional relacionado às 

características fisiográficas, principalmente à presença do rio e dinâmica de suas cheias, 

topografia e solo. 
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Anexo 2.1 - Resultado dos parâmetros fotossociológicos de 1989 e 1998 calculados 
para as espécies amostradas em um trecho de floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, 
Ipeúna, SP, em ordem decrescente de IVI para 1998. nº - número de indivíduos; denso 
r.- densidade relativa; dom. r. - dominância relativa; freq. r - freqüência relativa; IVI-
índice de valor de importância. 

espécie n2 dens .r dom.r freq .r lV1 

ano 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 

Actinostemon kJotifhii (Didr.) Pax. 226 302 16,22 21,22 2,65 3,48 9,55 10,46 28,42 35,15 

CaJJisthene minor Mart. 100 91 7,14 6,36 17,88 18,17 5,59 5,48 30,6 30,02 

Matf!Yba eJaeagnoides Radlk. 76 63 5,48 4,46 9,53 9,44 5,39 4,67 20,39 18,57 
Diatenopteryx sorbifo/ia Radlk. 61 62 4,4 4,38 6,93 8,04 4,78 4,87 16,11 17,3 

Metrodorea nigra St. Hil. ' 72 74 5,19 5,23 1,8 2,2 4,78 4,97 11,77 12,41 
Cariniana estreJJensis (Raddi) O. Kuntze 10 10 0,72 0,71 7,78 8,88 0,81 0,91 9,31 10,5 

Eugenia bJastantha (Berg.) Legr. 60 60 4,33 4,24 1,83 1,76 4,47 4,26 10,63 10,27 
S ebastiania serrata Muell. i\rg. 53 59 3,82 4,17 1,08 1,01 3,76 4,37 8,66 9,55 
Copaiftra Jangsdorifti Desf. 24 22 1,73 1,56 5,17 5,7 2,23 2,13 9,14 9,38 
Myrcia rostrata De. 44 47 3,17 3,32 1,69 1,41 3,35 3,55 8,22 8,29 

Centr%bium tomentosum Guill. ex 29 27 2,09 1,91 2,77 2,99 2,44 2,34 7,31 7,23 
Benth 
TrichiJia catigua A. Juss. 37 40 2,67 2,83 1,01 1,1 2,95 3,15 6,62 7,08 

Syagrus romanzofJiana (Cham.) Glassm. 24 24 1,73 1,7 2,59 2,74 2,03 2,03 6,35 6,47 

ChrysophyJJum gonocarpum (1vlart. & 26 27 1,88 1,91 1,02 1,16 2,03 2,23 4,93 5,31 
Einchl.) Engl. . 
DaJbergia brasiJiensis Vogel. 26 26 1,88 1,84 1,29 1,3 2,03 2,03 5,2 5,17 

Acacia po!JphyJJa De. 14 10 1,01 0,71 3,32 2,4 1,32 0,91 5,65 4,03 
Machaerium nictitans (Vell.) Benth. 18 16 1,3 1,13 1,22 1,28 1,52 1,42 4,05 3,83" 
Luehea divaricata Mart. 9 7 0,65 0,5 2,87 2,6 0,92 0,71 4,43 3,81 
Neomitranthes gJomerata Legr. 21 23 1,51 1,63 0,42 0,44 1,73 1,73 3,66 3,79 
Madlaerium stipitalum V og. 22 19 1,59 1,34 0,66 0,74 1,73 1,52 3,97 3,6 

Eugenia unijlora L. 25 17 1,8 1,2 0,77 1,07 1,52 1,12 4,1 3,39 
TerminaJia lriflora (Griseb.) Lillo 9 8 0,65 0,57 2,06 1,98 0,81 0,81 3,52 3,36 
Campomanesia xanthocarpa Berg. 20 15 1,44 1,06 1,95 1,55 0,92 0,71 4,31 3,33 
Cafyptranthes concinna De. 20 21 1,44 1,49 0,61 0,7 1,02 1,02 3,06 3,2 

Trichilia paJJida Sw. 12 14 0,87 0,99 0,55 0,73 1,22 1,42 2,63 3,14 

Eugenia racemuJosa Berg. 17 15 1,23 1,06 0,39 0,3 1,52 1,52 3,14 2,88 

Rudgea jasminoides (Cham.) Muel. .-\rg. 14 15 1,01 1,06 0,24 0,27 1,12 1,42 2,37 2,75 

CaJJiandra Iweediei Benth. 18 15 1,3 1,06 0,2 0,19 1,52 1,42 3,02 2,67 
Casearia ryJvestris Sw .. 13 12 0,94 0,85 0,51 0,56 1,32 1,22 2,77 2,63 

Eugenia pyriformis Camb. 10 11 0,72 0,78 0,6 0,65 0,92 1,02 2,24 2,45 
Couratea hexandra Oacq.) K.Schum. 14 9 1,01 0,64 0,98 0,76 1,22 0,91 3,21 2,31 

GaJipea muJlifJora Schult. 10 12 0,72 0,85 0,29 0,34 0,92 1,12 1,92 2,31 
Ba!fourodendron riedelianum Engl. 7 6 0,51 0,42 1,81 1,11 0,71 0,61 3,02 2,15 

Campomanesia guaZflmifoJia (Camb.) 13 12 0,94 0,85 0,43 0,43 0,81 0,81 2,18 2,09 
. Berg. 
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(Cont.) Anexo 2.1 - Resultado dos parâmetros fotossociológicos de 1989 e 1998 
calculados para as espécies amostradas em um trecho de floresta ribeirinha do Rio Passa 
Cinco, Ipeúna, SP, em ordem decrescente de IVI para 1998. nº - número de indivíduos; 
denso r.- densidade relativa; dom. r. - dominância relativa; freq. r - freqüência relativa; 
IVI - índice de valor de importância. 

espécie n2 denso r dom. r freq. r IV1 

ano 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 

Lafoensia pacari St. Hil. 13 8 0,94 0,57 1,82 0,97 0,71 0,51 3,47 2,04 

Lonchocarpus cultralus 01 eU.) Az.-Tozzi 3 3 0,21 0,21 1,58 1,58 0,2 0,2 1,99 1,99 
etH.e. Lima 
Mqytenus robusta Reiss. 10 10 0,71 0,71 0,31 0,31 0,91 0,91 1,93 1,93 

Dyospirus sp. 7 6 0,51 0,42 0,83 0,83 0,61 0,51 1,94 1,76 

AI/opf(y/us edu/is (St. Hil.) Hadlk. 14 9 1,01 0,64 0,27 0,16 1,32 0,91 2,56 1,71 

Cryptocaria aschersoniana Mez 9 9 0,64 0,64 0,26 0,4 0,61 0,61 1,51 1,65 

Machaenum vestitum Vogo 9 9 0,64 0,64 0,26 0,27 0,61 0,71 1,52 1,62 

Trichi/ia elegans ;\. Juss. 6 8 0,43 0,57 0,19 0,21 0,61 0,81 1,23 1,59 

Esenbeckiafrebifuga (St. Hil.) AJuss. ex. 6 8 0,43 0,57 0,06 0,1 0,61 0,81 1,1 1,48 
Mart. 
Zollemia ilicifolia (Brongn.) Vogo 6 7 0,43 0,5 0,19 0,28 0,51 0,61 1,13 1,39 

Chome/ia obtusa Chamo & Schltdl. 6 7 0,43 0,5 0,12 0,15 0,61 0,71 1,16 1,36 

Eugenia florida De. 9 6 0,65 0,42 0,19 0,16 0,81 0,61 1,66 1,2 

S ebastiania brasiliensis 9 6 0,65 0,42 0,37 0,24 0,51 0,51 1,53 1,17 

Esenbeckia grandiflora Mart. 4 7 0,29 0,5 0,05 0,11 0,31 0,51 0,64 1,11 

Cedrela fissi/is VeU. 3 3 0,21 0,21 2,26 0,58 0,3 0,3 2,78 1,1 

S o/anum pseudoquina St. Hil. 4 4 0,28 0,28 0,41 0,46 0,3 0,3 1,01 1,05 
Cupania vernalis Camb. 5 5 0,35 0,35 0,58 0,27 0,41 0,41 1,35 1,03 

Jacaranda macrantha Chamo 5 4 0,36 0,28 0,25 0,27 0,51 0,41 1,12 0,96 

Chome/ia ribesioides Benth. 6 5 0,43 0,35 0,1 0,08 0,61 0,51 1,14 0,94 

Roupala brasiliensis Klotzsch 5 4 0,36 0,28 0,2 0,19 0,51 0,41 1,07 0,88 

Citrone/la panimlata Howard. 4 4 0,28 0,28 0,16 0,17 0,41 0,41 0,85 0,86 

RoI/inia rylvatica (St. Hil.) Mart. 5 4 0,36 0,28 0,23 0,24 0,41 0,3 1 0,83 

Ocotea lanata (Nees) Mez 3 3 0,21 0,21 0,28 0,29 0,31 0,3 0,8 0,81 

Prunus sel/owti" Koehne 7 4 0,51 0,28 0,13 0,12 0,71 0,41 1,35 0,81 

Aspidosperma pofyneuron MueU. Arg. 2 4 0,14 0,28 0,05 0,1 0,2 0,41 0,4 0,79 

Casearia gosrypiosperma Briq. 4 3 0,29 0,21 0,19 0,24 0,41 0,3 0,89 0,76 

Duguetia lanceo/ata St. Hil. 3 4 0,22 0,28 0,03 0,05 0,31 0,41 0,55 0,73 

Eugenia moraviana Berg. 2 3 0,14 0,21 0,18 0,19 0,2 0,3 0,52 0,71 

S emrinega guaraiuva Kuhlm. 4 3 0,29 0,21 0,19 0,16 0,31 0,3 0,78 0,68 

Myrcia ramulosa De. 2 2 0,14 0,14 0,33 0,33 0,2 0,2 0,67 0,67 

Zanth0'9lum rhoifolium Lam. 2 2 0,14 0,14 0,21 0,28 0,2 0,2 0,56 0,63 

Astronium graveolens Jacq. 3 3 0,21 0,21 0,07 0,09 0,3 0,3 0,59 0,61 
Ropanea umbellata (Mart.) Mez 3 3 0,21 0,21 0,05 0,06 0,3 0,3 0,57 0,58 

Hymenaea courbaril L. 2 2 0,14 0,14 0,22 0,22 0,2 0,2 0,57 0,57 

. Holocafyx balansae Mich. 2 2 0,14 0,14 0,2 0,21 0,2 0,2 0,54 0,56 

Piper ama/ago L. 2 3 0,14 0,21 0,03 0,04 0,2 0,3 0,37 0,56 
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(Cont.) Anexo 2.1 - Resultado dos parâmetros fotossociológicos de 1989 e 1998 
calculados para as espécies amostradas em um trecho de floresta ribeirinha do Rio Passa 
Cinco, Ipeúna, SP, em ordem decrescente de IVI para 1998. nº - número de indivíduos; 
denso f.- densidade relativa; dom. f. - dominância relativa; freq. r - freqüência relativa; 
IVI - índice de valor de importância. 

espécie n!! dens.r dom. r freq. r 1Vl 

ano 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 

Trichi/ia c/ausseni De. 3 3 0,21 0,21 0,04 0,04 0,3 _0,3 0,56 0,56 
Croton floribundus (L.) Spreng. 2 2 0,14 0,14 0,18 0,18 0,1 0,2 0,42 0,52 
Guapira opposita (Vell.) Reitz. 2 2 0,14 0,14 0,14 0,17 0,2 0,2 0,49 0,52 
Amaioua guianensis Aubl. 2 2 0,14 0,14 0,13 0,14 0,2 0,2 0,47 0,48 
Casearia oblíqua Spreng. 1 1 0,07 0,07 0,3 0,29 0,1 0,1 0,47 0,46 
Zantho:J9'/um chi/operone (Mart.) Engl. 1 2 0,07 0,14 0,06 0,08 0,1 0,2 0,24 0,43 
Indeterminada 1 3 2 0,22 0,14 0,28 0,08 0,31 0,2 0,8 0,42 
Xy/osma pseudosal!(!11anii Sleum. 2 2 0,14 0,14 0,06 0,06 0,2 0,2 0,04 0,4 
Agonandra eng/erii Hoehne 2 2 0,14 0,14 0,04 0,04 0,2 0,2 0,39 0,39 
Casearia decandra Jacq. 2 2 0,14 0,14 0,08 0,04 0,2 0,2 0,43 0,38 
A/bizja po(ychepha/a O 2 O 0,14 O 0,03 O 0,2 O 0,37 
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 1 2 0,07 0,14 0,01 0,02 0,1 0,2 0,18 0,37 
Lonchocarpus mueh/bergianus Hassl. 1 1 0,07 0,07 0,1 0,13 0,1 0,1 0,27 0,31 
Cecropia patkJstatkJa Trec. 1 1 0,07 0,07 0,1 0,12 0,1 0,1 0,27 0,3 
Nectandra mo/lts var oppositifolia (Nees) 1 1 0,07 0,07 0,1 0,11 0,1 0,1 0,28 0,28 
Pohwer 
Syagrus oleracea 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,1 0,1 0,24 0,24 
Syt)'gium jambos (L.) Alston 1 1 0,07 0,07 0,05 0,06 0,1 0,1 0,22 0,23 
Tapiriraguianensis Aubl. 1 1 0,07 0,07 0,03 0,06 0,1 0,1 0,21 0,23 
Actinostemon conc%r (Spreng.) Muell. 1 1 0,07 0,07 0,03 0,04 0,1 0,1 0,2 0,21 
Arg. 
Aspidosperma cylindrocarpon Muell .. -\rg. 1 1 0,07 0,07 0,02 0,03 0,1 0,1 0,19 0,2 
Inga vem subsp.qfjinis (De.) T.O. Penn. 1 0,07 0,07 0,03 0,03 0,1 0,1 0,2 0,2 
Nedandra rigida (H.B.K) Nees 1 1 0,07 0,07 0,01 0,03 0,1 0,1 0,19 0,2 
Pi/ocarpus pauciflorus S t. Hil. 1 1 0,07 0,07 0,02 0,03 0,1 0,1 0,2 0,2 
cf. Eugenia O 1 O 0,07 O 0,02 O 0,1 O 0,2 
Erythro:J9'lum buxus Peyr. 1 1 0,07 0,07 0,01 0,02 0,1 0,1 0,18 0,2 
Alibertia concolor (Cham.) Schumm. 1 1 0,07 0,07 0,01 0,02 0,1 0,1 0,19 0,19 
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 1 1 0,07 0,07 0,02 0,01 0,1 0,1 0,19 0,19 
Indeterminada 3 O 1 O 0,07 O 0,02 O 0,1 O 0,19 
Meliaceae 1 1 1 0,07 0,07 0,01 0,02 0,1 0,1 0,18 0,19 
Pisidium sp. 2 1 0,14 0,07 0,02 0,01 0,2 0,1 0,37 0,19 
Pisonia ambígua Heimerl. 1 1 0,07 0,07 0,01 0,02 0,1 0,1 0,18 0,19 
Prockia cructS P. Browne ex L. O 1 O 0,07 O 0,01 O 0,1 O 0,19 
Campomanesia guaviroba (De.) Kiaersk. 1 1 0,07 0,07 0,01 0,01 0,1 0,1 0,18 0,18 
Inga marginata Willd. 1 1 0,07 0,07 0,01 0,01 0,1 0,1 0,18 0,18 

. Ixora venulosa Benth. O O 0,07 O 0,01 O 0,1 O 0,18 
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(Cont.) Anexo 2.1 - Resultado dos parâmetros fotossociológicos de 1989 e 1998 
calculados para as espécies amostradas em um trecho de floresta ribeirinha do Rio Passa 
Cinco, Ipeúna, SP, em ordem decrescente de IVI para 1998. nº - número de indivíduos; 
denso r.- densidade relativa; dom. r. - dominância relativa; freq. r - freqüência relativa; 
IVI - índice de valor de importância. 

espécie nQ denso r dom. r freq. r ivi 
ano 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 1989 1998 

Myrciaria floribunda (West & Willd.) ° 1 ° 0,07 ° 0,01 ° 0,1 ° 0,18 
Berg. 
Randia armata (Sw.) De. 1 1 0,07 0,07 0,01 0,01 0,1 0,1 0,18 0,18 
Erythrina crista-galli L. 1 ° 0,07 ° 0,36 ° 0,1 ° 0,53 ° Patagonula americana L. 1 ° 0,07 ° 0,09 ° 0,1 ° 0,27 ° Eugenia aff. pluriflora De. 1 ° 0,07 ° 0,01 ° 0,1 ° 0,18 ° Ocotea sp. 1 ° 0,07 ° 0,01 ° 0,1 ° 0,18 ° 
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Anexo 2.2 - Lista das espécies que ocorrem em cada grupo vegetacional identificado nas 
Figuras 2 e 3 e distribuídas na área conforme Figura 1, do trecho de floresta ribeirinha 
estudada num fragmento do Rio Passa Cinco, SP. + + Espécies amostradas apenas em 
1989. + Espécies amostradas apenas em 1998. 

Faixa ribeirinha Porção central e canto sudoeste Canto sudeste 
(Solo aluvial) (Solo AQ/Cb) (Solo PV) 

Acacia po!Jpf?y//a + + Acacia po!Jphy//a Acacia pofyphy//a 
Actinostemon k/otzchii Actinostemon k/otz.çhii Actinostemon k/otzchii 
AI/opf?y/us edu/is AI/opf?y/us edu/is A/lophy/us edulis 
Calliandra tweediei Calliandra tweediei Cal/iandra tweediei. 
Cal/isthene minor Callisthene minor Cal/isthene minor 
Campomanesia xanthocarpa Campomanesia xanthocarpa Campomanesia xanthocarpa 
Cariniana estrel/ensis Cariniana estrel/ensis Cariniana estre/lensis 
Casearia sylvestris Casearia sylvestris Casearia sy/vestris 
Centrolobium tomentosum Centrolobium tomentosum Centr%bium tomentosum 
Chome/ia ribesiodes + + Chome/ia ribesioides Chome/ia n'besioides 
Chrysopf?yl/um gonocarpum Chrysophyl/um gonocarpum Chrysophy/lum gonocarpum 
Copaifira Iangsd()Tfti Copaifira langsdorfti Copaifera /angsdorfti 
Couratea hexandra Couratea hexandra Couratea hexandra 
Cryptocaria aschersoniana Cryptocaria aschersoniana Cryptocaria aschersoniana 
Cupania verna/is Cupania verna/is Cupania vernalis 
Da/bergia brasi/iensis Da/bergia brasi/iensis Da/bergia brasiliensis 
Diatenopteryx sorbijo/ia Diatenopteryx sorbijo/ia Diatenopteryx sorbifo/ia 
Dyospirus sp, Dyospirus sp. Dyospirus sp. ++ 
ljsenbeckiaJfrebifuga ljsenbeckia Jfrebifuga ljsenbeckia Jfrebifuga 
ljugenia blastantha ljugenia blastantha ljugenia blastantha 
ljugenia racemulosa + + ljugenia racemu/osa ljugenia racemulosa 
ljugenia uniflora ljugenia uniflara ljugenia uniflora + + 
Ga/ipea multiflora Galipea mu/tiflora + Galipea multiflora 
Jacaranda macrantha Jacaranda macrantha Jacaranda macrantha 
Luehea divancata Luehea divaricata Luehea divaricata 
Machaerium nictitans Machaerium nictitans Machaerium nictitans 
Machaerium stipitatum Machaerium stipitatum Machaerium stipitatum 
Matqyba elaeagnoides Matqyba elaeagnoides Matqyba elaeagnoides 
Mqytenus robusta Mqytenus robusta Mqytenus robusta 
Metrodorea nigra Metrodorea nigra Metrodorea nigra 
Myrcia rostrata Myrcia rostrata Myrcia rostrata 
Neomitranthes glomerata Neomitranthes glomerata Neomitranthes glomerata + 
Prunus sel/owii Prunus sellowii ++ Prunus sellowii 
Rollinia sylvatica Rollinia sylvatica Rollinia sylvatica 
Rudgea jasminoides Rudgea jasminoides Rudgea jasminoides 
S ebastiania serrata S ebastiania serrata S ebastiania serrata 
Syagrus romanzoffiana Syagrus romanzoffiana Syagrus romanzoffiana 

, T ndJtlia catigua T nchilia catigua Tnchilia G"atigua 
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(Cont.) Anexo 2.2 - Lista das especles que ocorrem em cada grupo vegetacional 
identificado nas Figuras 2 e 3 e distribuídas na área conforme Figura 1, do trecho de floresta 
ribeirinha estudada num fragmento do Rio Passa Cinco, SP. ++ Espécies amostradas 
apenas em 1989. + Espécies amostradas apenas em 1998. 

Faixa ribeirinha 
(Solo aluvial) 

T richilia elegans 
Trichi/ia paI/ida 
Zol/ernia i/icilo/ia 
Chome/ia obtusa 
Esenbeckia grandiflora 
Ropanea umbel/ata 
Astronium graveo/ens 
Croton floribundus 
Eugenia JIorida 
Nectandra megapotamica + 
S ecurinega guaraiuva 
S olanum pseudoquina 

Cafyptranthes concinna 
Casearia deL'(Jndra 
Cecropia pacf!Jstacf!Ja 
Erythrina crista-galli ++ 
Erythro~/um buxus 
Eugenia aff. pluriJlora ++ 
Eugenia moraviana 
Eugenia racemulosa 
[nga marginata 
[nga vera s'ubsp aflinis 
Laloens.ia pacari 
Lonchocarpus cu/tratus 
Lonchocarpus mueh/ber;gianus 
Nectandra mo/tis var oppositifo/ia 
Ocotea sp. + + 

, Pilot'Clrpus pauá/Ioms 
Pisidium sp. 
Roupala brasiliens.is 

Porção central e canto sudoeste 
(Solo AQ/Cb) 

T richilia elegans 
T richi/ia pai/ida 
Zo/lernia i/icilo/ia 
Chomelia obtusa 
Esenbeckia grandiflora 
&panea umbellata 

Aspidosperma pofyneuron + 
Balfourodendron riede/ianum 
Campomanesia guaiflmifo/ia 
Cedre/a jissi/is 
Guapira opposita 
Holocafyx balansae 
Machaerium vesti/um 
Piper amalago + 
Trichi/ia clausseni 
Zantho:xy/um rhoifo/ium 

Canto sudeste 
(Solo PV) 

Trichilia elegans 
T richilia pai/ida 
Zollernia ilicilo/ia + 

Astronium graveo/ens 
Croton floribundus 
Eugenia florida 
Nectandra megapotamica 
S ecurinega guaraiuva 
S olanum pseudoquina 
Aspidosperma pofyneuron 
Balfourodendron riede/ianum 
Campomanesia guaiflmifo/ia 
Cedrela jissi/is 
Guapira opposita 
H%cafyx balansae 
Machaerium vestitum 
Piper ama/ogo 
T richi/ia clausseni 
Zantho:xy/um rhoifo/ium 
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(Cont.) Anexo 2.2 - Lista das especles que ocorrem em cada grupo vegetacional 
identificado nas Figuras 2 e 3 e distribuídas na área conforme Figura 1, do trecho de floresta 
ribeirinha estudada num fragmento do Rio Passa Cinco, SP. ++ Espécies amostradas 
apenas em 1989. + Espécies amostradas apenas em 1998. 

Faixa ribeirinha 
(Solo aluvial) 

S ebastiania brasiliensis 
SYiYgium jambos 
T apirira guianensis 
Terminalia triflora 

Porção central e canto sudoeste 
(Solo AQ/Cb) 

Actinostemon conc%r 
Aspidosperma ry/indrocarpon 
Casearia ob/iqua 
Duguetia lanceo/ata 
Eugenia pyrijormis 
Hymenaea courbari/ 
Myrcia ramulosa 
Patagonula americana ++ 

Canto sudeste 
(Solo PV) 

Agonandraengkrii 
A/ibertia conc%r 
Amaioua guianensis 
Campomanesia guaviroba 
Cariniana legalis 
Casearia gossypiosperma 
Citrone/Ia panicu/ata 
Ixora venulosa + 
Myrciaria floribunda 
Ocotea /anafa 
Pisonia ambigua 
Prockia crucis + 
Zanth0'9'/um chiloperone 



CAPÍTULO 3 

DINÂMICA, CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

ESPACIAL DOS INDIVÍDUOS ARBÓREOS DE 

UMA FLORESTA RIBEIRINHA EM IPEÚNA, SP: 

CARACTERIZAÇÃO EM TRÊS SUBSTRATOS 

3.1 RESUMO 

Foram analisados aspectos da dinâmica e crescimento de uma comunidade em um 

trecho de floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco, Ipeúna, SP. O trecho é caracterizado por 

um mosaico florestal constituído de três grupos vegetacionais correlacionados com as 

características edáficas da área. F oram medidos e mapeados em 1989 e 1998 todos os 

indivíduos arbustivo- arbóreos com DAP ~ 5 em em um trecho ao longo do rio, de 0,785 

ha formado por 157 parcelas contínuas de 5 x 10 m. A taxa de mortalidade se igualou a taxa 

de ingresso, indicando estabilidade na comunidade. O padrão de distribuição espacial foi 

aleatório para as árvores mortas e agrupado para as árvores ingressantes. Houve diferenças 

consistentes nos componentes da dinâmica entre os três grupos vegetacionais do mosaico 

ribeirinho. O grupo vegetacional imediatamente paralelo ao curso d'água apresentou 

. diferenças mais pronunciadas, com taxas de mortalidade e crescimento elevadas, e padrão 

de distribuição agrupado entre os indivíduos. Estas características devem estar relacionadas 

diretamente à influência das cheias do rio. Os grupos vegetacionais não sujeitos à 
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interferência direta do rio apresentaram distribuição espacial aleatória de seus indivíduos, 

tendendo à regularidade, o que poderia indicar algumas restrições ambientais nestas áreas, 

relacionadas às características edáficas e topográficas. 

3.2 INTRODUÇÃO 

o estudo de dinâmica de populações vegetais em florestas tropicais tem grande 

importância não só como instrumento de compreensão de populações, como também de 

comunidades, caracterizadas pela grande diversidade e complexidade (Armesto, 1986). Esta 

complexidade está relacionada à grande heterogeneidade de condições ambientais 

encontradas no interior destas florestas, muitas vezes geradas pela heterogeneidade das 

características do ambiente (Rodrigues 1992, Felfili, 1995) ou abertura de clareiras 

(Whitmore, 1989). 

As florestas tropicais sao dinâmicas e mudanças ocorrem continuamente nos 

indivíduos e nas populações ao longo do tempo (Felfili, 1994 ). De acordo com processos 

locais de mortalidade, crescimento e regeneração, árvores são perdidas e repostas 

continuamente, num balanço dado pelo ingresso de novos indivíduos e pela mortalidade. 

Estas mudanças são o maior foco de estudo de dinâmica de vegetação (Swaine, 1987a). 

Trabalhos de acompanhamento de médio e longo prazo da vegetação em florestas 

tropicais vem sendo desenvolvidos, no sentido de estabelecer padrões de mortalidade, 

crescimento e ingresso para espécies e para a comunidade como um todo (Hartshom, 1980; 

Lang &Kn.ight, 1983; Lieberman & Lieberman, 1987; Swaine, 1987b; Lieberman et al., 

1990; Hubbell & Foster, 1990; Gentry & Terborgh, 1990; Foster, 1990; Rankin-de-Merona, 

1990; Primack, 1991; Condict, 1995; Felfili, 1995; Santos, 1996; Martini, 199; Toriola, 1998). 

Estes componentes da dinâmica variam muito entre as áreas, dentro destas áreas e no 

tempo (Dallmeier et al., 1996). 

A inclusão de informações espaciais em estudos de dinâmica possibilita a detecção 

. de importantes fatores que determinam os padrões encontrados nos componentes da 

dinâmica, como o efeito de densidade (Hubbell et aI., 1990), predação (herbivoria), 

dispersão, alelopatia, competição intra e/ou interespecífica (Duncan, 1991a), e fatores 
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físicos como condições do microambiente favoráveis ou não para o estabelecimento de 

determinada espécie, facilitando a compreensão da dinâmica das diversas populações 

envolvidas (Szwagrzyk, 1990; Stewart & Rose, 1990; Moeur, 1993; Maguire et aI., 1993; 

Batista, 1994). 

Variações no ambiente podem ser as pnnclpru.s responsáveis por diferenças no 

padrão de crescimento de espécies, além de terem papel importante na alteração de taxas de 

mortalidade e ingresso (Swaine et aI., 1987b). São poucos os estudos que abordam 

comparações da dinâmica e crescimento de espécies em diferentes condições ambientais, 

numa mesma área. Dentre estes, podemos citar os estudos da ecologia de populações de 

duas espécies, em sítios esporadicamente alagáveis e não alagáveis na bacia do rio Tibagi, 

estado do Paraná (Bianchini, 1998; Pimenta, 1998). Um estudo comparando a dinâmica, 

composiçào florística e diversidade, em áreas com diferentes características edáficas, foi 

realizado em Pakitza, no rio Manu, Peru (Dallmeier et al., 1996). Outro trabalho realizado 

em La selva, Costa Rica, apresenta comparações da dinâmica e crescimento, entre áreas com 

diferentes características topográficas e edáficas (Lieberman & Lieberman, 1987). 

Neste estudo foram analisados aspectos da dinâmica de uma comunidade vegetal de 

florestas ribeirinha, caracterizada por apresentar um mosaico vegetacional com grande 

correlaçào às características edáficas da área (Rodrigues, 1992). Os objetivos específicos 

foram: 

determinar as taxas de mortalidade, ingresso e creSClmento; descrever a 

estrutura espacial de uma florestas ribeirinha, após 9 anos; 

e fazer uma comparação da dinâmica e taxa de crescimento da vegetação sob 

três substratos diferentes encontrados na área, para verificar se estes parâmetros 

populacionais estão relacionados com a heterogeneidade ambiental. 
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3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.3.1 Área de Estudo 

Este estudo foi realizado em um fragmento de floresta ribeirinha do Rio Passa 

Cinco, localizado no Município de Ipeúna (22°26'08" S e 47°43'05" O), Estado de São 

Paulo, que faz parte da AP A de Corumbataí. Apresentando uma área de aproximadamente 

60 ha, tem como atividade principal do entorno a cultura de cana de açúcar. Apesar da bacia 

do Rio Passa Cinco se caracterizar como altamente perturbada, tendo como principal causa 

práticas agrícolas inadequadas, restaram alguns fragmentos florestais remanescentes, como a 

área de estudo, que foi mantida em bom estado de conservação por estar conflnada em um 

fundo de vale. Ainda assim, podem ser observados alguns sinais de degradação neste trecho 

de floresta ribeirinha, principalmente nas bordas, pela extração seletiva de madeira e pelo 

fogo originado da cultura de cana-de-açúcar. Os limites deste fragmento florestal estão 

defInidos por encostas íngremes, com declividade superior a 30°. Nesta região, o rio tem 

cerca de 12m de largura média, o fundo é irregular com grandes depósitos de material 

oriundo de assoreamento à montante, e alcança profundidade média de 1,5 m em época de 

chuvas. 

O clima da região de Ipeúna caracteriza-se como quente úmido, com inverno seco 

(maio a setembro) e verão chuvoso (outubro a fevereiro) (Rodrigues, 1992). 

3.3.2 Métodos 

Em 1989 foi feito o estudo fltossociológico e o mapeamento de todos os indivíduos 

arbóreos com diâmetro à altura do peito, (DAP) ~ 5 cm, em aproximadament~ 0,8 ha (200 

m de comprimento e 40 m de largura) em um trecho de floresta ribeirinha do Rio Passa 

Cinco, Ipeúna, SP (Rodrigues, 1992, Bertani et al. não publicado). Foi demarcada uma 

parcela de 200 m ao longo do rio e 40 m perpendicular a este, subdividida em 157 parcelas 

. menores, de 5 x 10 m (Figura 3.1). O levantamento indicou a existência de três grupos 

vegetacionais correlacionados com as características edáflcas da área. Os tipos principais de 
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solo encontrados neste trecho de floresta (Rodrigues 1992), foram: solo Aluvial (AL), solo 

Podzólico Vermelho Amarelo (PV) e solo Areia Quartzosa Intermediário para Cambissolo 

(AQ/Cb), conforme Figura 3.1. 

Para o presente estudo foram feitas novas medidas de diâmetro de todas as árvores 

amostradas por Rodrigues (1992), sendo as árvores ingressantes, com DAP ~ 5 cm, 

coletadas para posterior identificação, numeradas com plaquetas de alurrúnio galvanizado, e 

medidos seus diâmetros. As árvores mortas que permaneciam em pé também foram 

medidas e plaqueadas. As árvores amostradas no estudo anterior que desapareceram foram 

consideradas mortas. 

O material coletado foi identificado através de observações de campo, por auxílio de 

especialistas, e quando possível por comparações com material do Herbário ESA, do 

Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ/USP. 

3.3.3 Análise de dados 

3.3.3.1 Mortalidade 

Para análise de mortalidade utilizou-se a taxa de mortalidade (me) proposta por 

Swaine & Lieberman (1987): 

me =[ ln(NO) -ln(N1) ]/t 

Onde: NO - número de indivíduos da população ou comunidade vivos iniciais, isto é, 

amostrados no primeiro levantamento (1989); 

N1 - número de indivíduos da população ou comunidade encontrados no segundo 

levantamento (1998); 

t - tempo entre os levantamentos (9 anos). 

Esta taxa é uma aproximação da taxa instantânea de mortalidade (Condict, 1995). 



37 

esc. aprox. : 1:1000 

Figura 3.1 - Mapa topográfico e dos principais tipos de solo da área amostrada num trecho 
de floresta ribeirinha do rio Passa Cinco Ipeúoa, SP. AQ/Cb - areia Quartzosa 
intermediário para cambissolo; AI - solo aluvial distrófico; PV - podzólico vermelho 
amarelo. 
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Para verificar se existiram diferenças nas taxas de mortalidade entre os grupos 

vegetacionais sobre os solos AL, PV e AQ/Cb, foi feito um teste de Qui-quadrado para 

testar homogeneidade entre as áreas (Zar, 1984). 

Para verificar se a mortalidade foi dependente do tamanho dos indivíduos, foi feito 

um teste de Qui-quadrado para testar homogeneidade entre as taxas de mortalidade por 

classe de diâmetro (Zar, 1984), tanto para a comunidade como um todo como para os 

grupos vegetacionais sobre os solos AL, PV e AQ/Cb. 

Foram também calculadas as taxas de mortalidade para indivíduos maiores que 10 

cm de diâmetro, para serem possíveis as comparações com outros estudos presentes na 

literatura. A meia vida (t(lI.S) ), que representa o tempo necessário para que metade dos 

indivíduos de uma população tenha morrido, foi calculada a partir da taxa de mortalidade, 

da seguinte forma: 

t(O,S) = ln O,S/me 

3.3.3.2 Ingresso 

Para análise dos indivíduos que ingressaram após 9 anos, atingindo DAP ;::: 5 em, foi 

utilizada a taxa de ingresso anual (i), calculada desta forma: 

i = ln [(NO + 1)/ NO l/t 

Onde: NO - número de indivíduos da população ou comunidade vivos iniciais, isto é, 

amostrados no primeiro levantamento (1989); 

I - número de indivíduos nào amostrados no levantamento de 1989, que atingiram 

DAP c 5 cm em 1998. 

t - tempo entre os levantamentos (9 anos). 
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Para verificar se as taxas de ingresso (i) entre os três grupos vegetacionais diferiram 

entre si, foi feito um teste de Qui-quadrado para testar a homogeneidade entre estes grupos 

(Zar, 1984). 

3.3.3.3 Crescimento 

A taxa média de crescimento em diâmetro foi calculada pela diferença entre os 

diâmetros amostrados em 1989 e 1998, dividido pelo tempo (9 anos), usando como unidade 

cm/ ano. Os indivíduos que por motivo de quebra de ramos, senescência ou até de erros de 

medição tiveram suas medidas de diâmetro dimintÚdas à um valor inferior a 5 cm, foram 

desconsideradas da análise. 

A partir das taxas individuais de crescimento foram calculadas as taxas médias e o 

desvio padrão para cada grupo vegetacional e parà a comunidade. As médias destas áreas 

foram comparadas através de uma análise de variância (ANOV A), e se encontradas 

diferenças significativas, foi utilizado o teste Tukey (Zar, 1984). 

Para verificar se as taxas de crescimento foram dependentes das classes de tamanho 

do indivíduo, foi utilizados o mesmo procedimento estatístico do parágrafo anterior. 

3.3.3.4 Distribuição espacial 

Devido às dimensões e formato da área amostrada, esta foi reduzida à uma área 

retangular de 30 x 50 m, para possibilitar a análise espacial da distribuição dos indivíduos, 

devido a limitações do método (Figura 3.2). Tentou-se amostrar a porção mais 

representativa de cada grupo vegetacional, em relação aos tipos de solo mapeados por 

Rodrigues (1992). 

Os padrões eSpaClaIS determinados pelo mapa dos dados foram analisados pela 

função K de Ripley (Ripley, 1977), que considera as distâncias entre todos os pares de 

árvores na área de estudo, sendo uma função de distribuição cumulativa das distâncias entre 

todas as árvores (penttinen et al., 1992, Moeur, 1993). Assim, tem-se: 
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K(r) = sua inteq)retaçào é proporcional ao nL1tl1ero esperado de pares de áryores 

cuja distlncia é no m,l'\imo t'. 

Onde K (r) <: o yalor da funçào K para uma dada distância t'. 

Sol PV 

30 

.s 20 
>. 

10 

o 

o 20 

Solo AL 

40 60 80 

x(m) 

f- Rio Passa Cinco 

100 120 140 

Figura 3.2 - lvIapa da distribuição espacial dos indivíduos amostrados por Rodrigues (1 (92) 
em 1989, representando a área utilizada para o es tudo da distribuição espacial, na fl ores ta 
ribeirinha do R.io Passa Cinco, Ipeúna, SP . . As áreas delim.itadas pelos solos característicos 
de cada grupo vegetacional estão indicados por: Solo /\L; Solo PV e Solo I\Q /Cb. 

Isto possibilita uma análise mais detalhada do padrào espacial de uma população e 

também a independência entre dois padràes espaciais (l'vIoeur, 1993; Batista, 19(4) 

Para processos espaciais completamente aleatórios, K (r) é igual à área do círculo de 

ra io r ( K(r) = n r2 
) , tornando fácil a detecção dos des"ios da aleatoriedade espacial em 
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diferentes escalas. Para facilitar a visualização dos desvios da aleatoriedade, constroe-se um 

gráfico colocando-se nas abcissas a distância r e nas ordenadas a seguinte transformação da 

função K: 

'/2 
L (r) = [K(r)/n] -r 

Onde: L (r) - desvio da completa aleatoriedade espacial; 

K (r) - valor da função K; 

r - distância entre pares de árvores. 

Desta forma a linha horizontal passando pela orlgem representa no gráfico a 

completa aleatoriedade espacial , desvios positivos desta linha indicam agrupamento 

enquanto desvios negativos desta linha indicam regularidade no padrão de distribuição dos 

indivíduos. 

Alguns trabalhos apresentam os detalhes da construção dos envelopes de confiança 

e testes relativos à função K ( Ripley, 1977; Penttinen et aI., 1992; Moeur, 1993; Batista, 

1994; Haase, 1995). 
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3.4 RESULTADOS 

3.4.1 Mortalidade 

A taxa de mortalidade calculada para a comunidade estudada foi de 1,46% ao ano, e 

a meia vida foi de 47 anos (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 - Taxas anuais de mortalidade e meia vida calculadas para a comunidade como 
um todo e para cada sub-grupo vegetacional identificado no mosaico ribeirinho: trecho com 
vegetação sobre solo AL (Solo AL), trecho com vegetação sobre solo AQ/Cb (Solo 
AQ/Cb) e trecho com vegetação sobre solo PV (Solo PV); M - número de indivíduos 
mortos entre 1989 e 1998, NO - número de indivíduos amostrados em 1989, me - taxa 
anual de mortalidade, t(O.5) - meia vida. 

M NO me % t(O.5) 

Comunidade 168 1363 0,0146 1,46 47 

SoloAL 55 391 0,0168 1,68 41 

SoloAQ/Cb 33 434 0,0088 0,88 78 

Solo PV 43 301 0,0171 1,71 40 

o Anexo 3.1 apresenta as taxas de mortalidade e meia vida para as espécies com 

número inicial de indivíduos acima de 10. As espécies que apresentaram maiores valores de 

mortalidade, acima de 5% ao ano, foram: Allop~lus edulis, com 8,59% (e meia vida de 8 

anos); Calliandra tweediei, com 5,47% (e meia vida de 12 anos); e Lafoensia pacari, com taxa de 

mortalidade de 5,39% ao ano (e 12 anos de meia vida). 

As taxas de mortalidade das espécies mais abundantes na área, que foram como 

Actinostemon klotzchii, Callisthene minor, Matcryba elaeagnoides, Metrodorea nigra e Dyatenopterix 

. Jorbifolia, variaram de 0,18% à 2,30% ao ano. 
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Em relação aos sub-grupos vegetacionais identificados no mOSaiCO vegetacional 

ribeirinho da área de estudo, as taxas de mortalidade diferiram estatisticamente (lo.os.2= 

9,222; p= 0,01), sendo que a menor taxa ocorreu na vegetação sobre solo AQ/Cb (Tabela 

1) e foi de 0,88% ao ano. Nos trechos vegetacionais sobre solo PV e AL as taxas foram de 

1,71 e 1,68 respectivamente. As espécies que apresentaram maiores valores de mortalidade 

variaram bastante entre os sub-grupos. 

Não ocorreram diferenças significativas nas taxas de mortalidade para as árvores 

entre diferentes classes de diâmetros, tanto na comunidade e em cada um dos grupos 

vegetacionais identificados (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 Taxa de mortalidade (me) por classes de diâmetro (d) para a comunidade como 
um todo e para cada sub-grupo vegetacional identificado no mosaico ribeirinho: trecho com 
vegetação sobre solo AL (Solo AL), trecho com vegetação sobre solo AQ/Cb (Solo 
AQ/Cb) e trecho com vegetação sobre solo (Solo PV). 

d (cm) Comunidade Solo AI Solo AQ/Cq Solo PV 

No M me No M me No M me No M me 

5 -10 789 104 1,57 216 34 1,90 258 20 0,90 179 26 1,74 

10 -15 245 34 1,66 79 9 1,34 63 6 1,11 62 11 2,17 

15 - 20 133 15 1,33 39 6 1,86 38 4 1,24 24 2 0,97 

20-25 93 7 0,87 25 2 0,93 35 2 0,65 16 3 2,31 

25 -30 41 5 1,45 10 3 3,96 19 1 0,60 5 O 0,00 

> 30 62 3 0,55 22 1 0,52 14 O 0,00 15 1 0,77 

Teste de qui-quadrado para homogeneidade da mortalidade na Comunidade (:x2 = 5,623; 
p=0,345); vegetação sobre Solo AI (:x2 = 4,757; p=0,446); vegetação sobre Solo AQ/Cb (:x2 
= 2,063; p=0,840) e vegetação sobre Solo PV (:l= 2,668; p=0,751). 

Apesar da mortalidade não diferir estatisticamente entre· as classes de diâmetro, a 

Figura 3.3 sugere uma redução na taxa de mortalidade com o aumento de diamétrico. Tanto 

na comunidade como na vegetação sobre solo AQ/Cb as maiores taxas de mortalidade 
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foram observadas nas classes menores de diâmetro e as menores taxas nas classes maiores 

(lí'igura 3.3). Na vegetação sobre solo PV estes valores variaram muito entre as classes, e na 

vegetação sobre solo AL notam-se altas taxas de mortalidade para indivíduos entre 25 e 35 

cm de diâmetro. 

4,5 

4 

3,5 
iS 
<ú 3 :g 
(ti 

-+- comunidade 

~ 2,5 --'-solo AL 
E 
Q) 2 -*-solo AQ/Cb 
D 
<ú 1,5 x 
~ 

_ soloPV 

0,5 

O 

5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 >40 

classes de diâmetro 

Figura 3.3 - Distribuição das taxas de mortalidade por classes de diâmetro na comunidade e 
nas três sub-áreas, sobre o solo AL, solo AQ/Cb e solo PV. 

3.4.2 Ingresso 

Após nove anos foram amostrados 219 individuas ingressantes, isto é, que atingiram 

D AP ~ 5 cm no segundo senso. Assim, a taxa de ingresso calculada para a comunidade foi 

de 1,66% ao ano (Tabela 3.3). As espécies que apresentaram os maiores valores foram 

AdilZoJtemolZ klotzcbii (4,30% ao ano), Galipea mllltiflora (2,92%) e Sebastiania Jerrata (2,60°'/0). 

Entre as espécies mais abundantes (Callútbene minO/~ Nlatc!yba e!aeaglZoideJ, 1I1etrodorea nigra, 

DJ'atelZopterL" Jorbijàlia), as taxas variaram de O,29~/O a 4,30% ao ano (Anexo 3.1). 
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Em relação aos sub-grupos vegetacionais identificados no mosaico ribeirinho, as 

taxas de ingresso diferiram estatisticamente (x20.0S.2= 15,946; p= 0,001). A vegetação sob 

solo AQ/Cb apresentou maior taxa de ingresso, 2,26% ao ano (Tabela 3.3). Tanto para a 

comunidade como para os sub-grupos vegetacionais, Adinostemon klotzchii e S ebastiania serrata 

foram as espécies com maiores taxas . 

Tabela 3.3 - Taxas anuais de ingresso para a comunidade e para os três sub-grupos 
vegetacionais do mosaico ribeirinho: trecho com vegetação sobre solo AL (Solo AL), trecho 
com vegetação sobre solo AQ/Cb (Solo AQ/Cb) e trecho com vegetação sobre solo (Solo 
PV); I - número de indivíduos ingressantes, NO - número de indivíduos amostrados em 
1989, i - taxa anual de ingresso. 

I NO i % 

Comunidade 219 1363 0,0166 1,66 

Solo AL 49 391 0,0131 1,31 

Solo AQ/Cb 98 434 0,0226 2,26 

Solo PV 40 301 0,0139 1,39 

Fazendo-se um balanço entre as taxas de mortalidade e ingresso, observa-se um 

saldo positivo na comunidade e no grupo vegetacional sobre solo AQ/Cb, indicando 

estabilidade. Nos sub-grupos sobre os solos PV e AL, a vegetação amostrada apresentou 

um ligeiro declínio na densidade de indivíduos, causado pelo desequihbrio entre as taxas de 

mortalidade e ingresso, em favor da mortalidade. 

A Figura 3.4 ilustra a relação entre as taxas de mortalidade e ingresso para as 

espécies da comunidade que apresentaram número inicial de indivíduos maior do·que 10. 

Nota-se que A. klotzchii se destaca pelo balanço positivo entre as duas taxas e 

Allopf?Jlus eduliJ e Lafoensia pacari pelo balanço negativo. Poucas espécies diferiram 

significativamente entre as duas taxas, indicando equihbrio na comunidade. 
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Figura 3.4 - Relação entre as taxas de mortalidade e de ingresso na comunidade por 
espécie; com número inicial de indivíduos maior que 10. Act. klotz. - AdinoJtemon klotzchii; 
Gali. muI. - Galipea mttltijlora; Cali. twee. - Calliandra tweediei; Alio. ed. - AllophylttJ edttlis; 
Laf. pac. - Lafoensia pacari; e Cou.hex. - Cottratea hexandra. 

3.4.3 Crescimento 

A taxa de crescimento para a comunidade foi de 0,14 cm/ano ± 0,18 (Tabela 3.4). 

As espécies que apresentaram o maior crescimento foram Ettgenia ttnijlora, Copaifera 

langJdotjii, T richilia palida, Diatenopteryx Jorbifolia e Centrolobittm tomentoJttm, com taxas de 

crescimento entre 0,22 a 0,27 cm/ano (Anexo 3.1). 

A análise de variância mostrou diferença significativa para a média do crescimento 

entre os três sub-grupos vegetacionais do mosaico ribeirinho e a comunidade como um 

todo, porém o teste T ukey indicou que as diferenças ocorrem em função da média da 

vegetação sobre solo AL (Tabela 3.4). Assim, a taxa de crescimento médio para a vegetação 

sobre solo AL foi maior do que para a comunidade como um todo e nos trechos de 

vegetação sobre os outros tipos de solo. 
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Tabela 3.4 - Taxa anual de crescimento para a comunidade e para os três sub-grupos 
vegetacionais do mosaico ribeirinho: trecho com vegetação sobre solo AL (Solo AL), treého 
com vegetação sobre solo AQ/Cb (Solo AQ/Cb) e trecho com vegetação sobre solo (Solo 
PV); (N - número de indivíduos amostrados, Tx. de cresc.- taxa anual de crescimento 
(cm/ano), s - desvio padrão). Médias com diferentes letras diferem significativamente a 5% 
(teste de Tukey; p < 0,05). ANOV A: F (3,1944)=9,65; p<O,OO1. 

N Tx de cresc. s 

Solo AL 296 0,19a 0,25 

Solo AQ/Cb 347 ° 14
b , 0,19 

Solo PV 228 O 12b , 0,12 

Comunidade 1077 ° 14
b , 0,18 

Entre os três sub-grupos vegetacionais do mosaico ribeirinho, a vegetação sobre 

solo AL apresentou taxa média de crescimento significativamente maior do que os sub

grupos sobre os solos AQ/Cb e PV, e a taxa geral para a comunidade. 

As taxas médias de crescimento diferiram significativamente entre as classes de 

diâmetro, tanto para a comunidade como para os três sub-grupos vegetacionais (Tabela 3.5). 

Na comunidade variaram de 0,11 cm/ano ± 0,11 para indivíduos de menor porte 

(entre 5 e 10 cm), à 0,28 cm/ano ± 0,23 em indivíduos maiores que 30 cm de diâmetro. No 

sub-grupo vegetacional de solo AL, observa-se o mesmo padrão de crescimento encontrado 

para a comunidade, com maiores taxas em classes de diâmetro acima de 30 cm (Tabela 3.5). 

Tanto no sub-grupo sobre solo PV como no sub-grupo sobre solo AQ/Cb, o teste Tukey 

não identificou as classes onde ocorreram diferenças entre as taxas de crescimento. Porém, 

pela figura 3 nota-se que no sub-grupo sobre solo PV as menores taxas foram encontradas 

entre 25 e 30 cm de diâmetro e as maiores entre 20 e 25 cm, e no solo AQ/Cb ocorreram 

na menor casse de diâmetro. 
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Tabela 3.5 - Taxas de crescimento médio (em/ano) por classes de diâmetro para a 
comunidade e para os três sub-grupos vegetacionais do mosaico ribeirinho: trecho com 
vegetação sobre solo AL (Solo AL), trecho com vegetação sobre solo AQ/Cb (Solo 
AQ/Cb) e trecho com vegetação sobre solo (Solo PV); As médias que apresentam 
diferentes letras diferem significativamente (Teste de Tukey, p < 0,05), para cada tipo de 
solo e comunidade. ANOVA - Comunidade: F(s, 1071)= 16,79 (p < 0,001); Solo AI: Fes, 290)= 

6,45 (p < 0,001); Solo AQ/Cq: Fes, 341)= 6,17 (p< 0,001) e Solo PV: Fes, 222)= 2,86 (p < 
0,016). 

Comunidade Solo AL SoloAQ/Cb Solo PV 

5 -10 0,11' 0,14' 0,09 0,11 

10 -15 O 19b , O 26b , 0,14 0,21 

15 - 20 O 15·,b , O 17·,b , 0,16 0,12 

20-25 021 b,c , O 27a,b , 0,17 0,23 

25 -30 O 15"b , O 27"b , 0,16 0,05 

> 30 0,28c O 36b,c , 0,18 0,21 

Foi observada uma grande variação nas taxas de crescimento entre as classes de 

diâmetro na comunidade, assim como para os sub-grupos vegetacionais sobre os solos AL e 

PV (Figura 3.5). No sub-grupo sobre solo AQ/Cb houve pouca variação. 

Para todas as classes de diâmetro o grupo vegetacional sobre solo AL apresentou 

maiores taxas de crescimento. A menor taxa foi observada na vegetação sob solo PV, entre 

25 e 30 em de diâmetro. 
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Figura 3.5 - Distribuição das taxas de crescimento médio por classes de diâmetro na 
comunidade e nos três sub-grupos vegetacionais, sobre solo 1\..L, solo AQ/Cb e solo PV. 

3.4.4 Dis tribuição espacial 

Poucas alterações ocorreram em nove anos no padrão de distribuição espacial, entre 

os indivíduos maiores que 5 em de DAP no trecho de floresta ribeirinha amostrado (Figura 

3.6). Em 1989 observa-se um agrupamento para distâncias de O a 7 m entre os indivíduos, e 

um padrão regular em dis tâncias de 20 à 25 m. Em 1998 este agmpamen to se restringiu à 

até 5m, e acima desta distância o padrão de distribuição foi aleatório, não se notando mais o 

padrão regular. 

A figura 3.7 ilustra a distribuição das árvores que morreram no período de 9 anos 

(1989 à 1998) no trecho de floresta á beirinha amostrado. Analisando-se o padrão de 

distribuição das árvores mortas em nove anos, comparadas às vivas (Figura 3.8), observa-se 

um padrão aleatório para estas últimas, e um padrão regular para distâncias entre as árvores 

mortas entre 21 e 29 m (aproximadamente). 
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Figura 3.6 - Resultado da função K-Ripley, através da função derivada L (d) que mede o 
padrão espacial em várias distâncias . As linhas azuis representam envelopes à 95% de 
confiança para completa aleatoriedade espacial. Os valores de L (d) acima da linha superior 
do envelope de confiança indicam padrão de distribuição aglUpado, e os valores abaixo da 
linha inferior do intelyalo indicam padrão regular de distribuição, para os indivíduos 
arbustivo- arbóreos amostrados em 1989 e 1998. 
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Figura 3.7 - Mapa da distribuição da árvores que morreram no período de 1989 à 1998, na 
área amostrada para análise espacial da floresta ribeirinha do rio Passa Cinco, Ipeúna, SP. 
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Figura 3.8 - Representação gráfica dos resultados das análises do padrão espacial das 
árvores que morreram entre 1989 e 1998, através da função K-Ripley . 
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A distribuição das árvores ingressantes entre 1989 e 1998, está representada na 

Figura 3.9. A análise do padrão espacial para as árvores ingressantes apresenta distriblúção 

agrupada em distâncias de 2 'a 4 m entre os indivíduos (aproximadamente), e distribuição 

aleatória para distâncias acima de 4m entre estes indivíduos (Figura 3.10). 
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Figura 3.9 - Mapa da distriblúção da árvores ingressantes no período de 1989 à 1998, na 
área amostrada para análise espacial da floresta ribeirinha do rio Passa Cinco, Ipeúna, SP. 
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Figura 3.10 - Representação gráfica dos resultados das análises do padrão espacial das 
árvores ingressantes entre 1989 e 1998, através da função K-Ripley 
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Observando-se o padrão de distribuição espacial dos indivíduos em 1989 e 1998 nos 

sub-grupos vegetacionais do mosaico ribeirinho sobre os solos AL, AQ/Cb e PV, nota-se 

particularidades claras quando comparamos os três sub-gmpos (Figura 3.11). 
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Figura 3.11 - Representação gráfica dos resultados das análises do padrão espacial das 
árvores em 1989 e 1998, através da função K-Ripley, para os três sub-gmpos vegetacionais: 
A) Vegetação sobre o solo AL; B) Vegetação sobre o solo AQ/Cb; e C) Vegetação sobre o 
solo PV 
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(Cont.) Figura 3.11 - Representação gráfica dos resultados das análises do padrão espacial 
das árvores em 1989 e 1998, através da função K-Ripley, para os três sub-grupos 
vegetacionais: 
A) Vegetação sobre o solo &; B) Vegetação sobre o solo AQ/ Cb; e C) Vegetação sobre o 
solo PV 
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(Cont.) Figura 3.11 - Representação gráfica dos resultados das análises do padrão espacial 
das árvores em 1989 e 1998, através da função K-Ripley, para os três sub-grupos 
vegetacionrus: 
A) Vegetação sobre o solo AL; B) Vegetação sobre o solo AQ/Cb; e C) Vegetação sobre o 
solo PV 
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No solo AL (Figura 3.11A) as árvores apresentam-se agrupadas para distâncias 

entre os indivíduos em até 2 m, e padrão aleatório entre 2 e 5 m. Em distâncias acima de 5 

m não foi possível estabelecer padrões, devido às dimensões do trecho de floresta ribeirinha 

amostrado (5 x 150 m). Não ocorreram alterações neste padrão em nove anos. 

No solo AQ/Cb (Figura 3.11B) o padrão de distribuição espacial foi aleatório, 

ocorrendo padrão regular apenas em 1989 para distâncias entre os indivíduos de 10 à 11 m 

(aproximadamente). Observa-se uma tendência à regularidade entre os indivíduos com 

distâncias de até 10m, tanto em 1989 como em 1998, porém não chega a ser significativa. 

N o solo PV (Figura 3.11 C) ocorreu padrão de distribuição aleatório em todas as 

distâncias entre os indivíduos em 1989, e em 1998 este padrão se manteve, porém passou a 

ser regular entre 5 e 7 m de distância. Assim como no solo AQ/Cb, observa-se uma 

tendência à regularidade, para distâncias de 5 à 13 m entre os indivíduos. 
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3.5 DISCUSSÃO 

3.5.1 Mortalidade 

A taxa de mortalidade dos indivíduos arbóreos (DAP ~ 5 cm) calculada para todo o 

trecho da floresta ribeirinha estudada, de 1,46% ao ano, foi baixa comparada à encontrada 

por Santos et aI. (1996) em um trecho de Floresta EstacionaI Semidecidual não ribeirinha. 

Santos et aI. (1996), em 11 anos de estudo, encontraram a taxa de 3,79% ao ano na reserva 

municipal de Santa Genebra, Campinas, SP, distanciada aproximadamente 70 km em linha 

reta da área de estudo. Taxa de 3,50% ao ano, também mais alta do que a encontrada neste 

estudo, foi encontrada por Felfili (1995), em 6 anos de estudo em uma floresta de galeria no 

Distrito Federal. 

Porém, este valor está dentro da faixa de variação das taxas de mortalidade 

frequentemente encontradas em florestas tropicais, entre 1 e 2% (Swaine 1987 a e b). Como 

exemplo, tem-se que na Amazônia Central (em 5 anos de estudo) a taxa foi de 1,13% ao 

ano (Rankin de Merona et aI. 1992); no Peru, em Cosha Casu (em 10 anos de estudo) a taxa 

foi de 1,58% ao an'o (Gentry & Terborg, 1990) ; em Pakitza (4 anos) a taxa foi de 2,7% 

(Dallmeier et aI., 1996) e na Costa Rica, em 13 anos de estudo foi de 2,03% ao ano 

(Lieberman & Lieberman, 1987). 

Entre os três sub-grupos \"egetacionais do mosaico ribeirinho, no trecho sobre solo 

AQ/Cb a taxa foi bem inferior à encontrada em outros estudos, menor que 0,1 % ao ano, se 

mantendo baixa para todas as classes de diâmetro. 

As taxas mais elevadas de mortalidade, superiores à 3% ao ano, ocorreram no trecho 

de vegetação imediatamente paralelo ao curso d'água (Figura 3.1), sobre solo AL, para 

indivíduos entre 25 e 35 cm de diâmetro. A alta mortalidade para indivíduos maiores pode 

estar relacionada com distúrbios provocados pelas cheias periódicas nesta faixa ribeirinha, 

às vezes de grande intensidade e duração (10-15 dias). A instabilidade gerada pelas 

características topográficas desta área e as características físicas deste tipo de solo (maiores 

proporções de areia fina) poderiam ser responsáveis pela mortalidade elevada, devido a 

queda de indivíduos maiores com as cheias do rio. 
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o grupo vegetacional sobre o solo PV também apresentou altas taxas de 

mortalidade, o que poderia estar ocorrendo em função da maior declividade neste trecho, o 

que será melhor discutido adiante. 

3.5.2 Ingresso 

A taxa de ingresso calculada para a comunidade foi baixa, se comparada com aquela 

obtida por Felfili (1995) na floresta de galeria do Distrito Federal, 2,7% ao ano, e a 

encontrada por Santos et ai. (1996), na reserva municipal de Santa genebra, Campinas, SP., 

de 2,66% ao ano. Mas está muito próxima a taxa de 1,76% encontrada por Swaine et ai. 

(1987 a) para uma floresta semidecidual em Ghana. Gentry & Terborgh (1990) observaram 

em Cosha Casu (peru), uma taxa de ingresso de 0,96% ao ano, que foi inferior à amostrada 

neste estudo. 

Para a maioria dos estudos em florestas tropicais, as diferenças obtidas entre as taxas 

de mortalidade e as taxas de ingresso não são tào expressivas, indicando um certo equihbrio 

destas formações (Swaine et ai., 1987 a; Lieberman et ai., 1996). O desequihbrio entre estas 

duas taxas é atribuído à flutuações populacionais aleatórias, sendo que o equihbrio deve ser 

restabelecido com o tempo (Gentry & Terborgh, 1996). Segundo Felfili (1995), este 

desequihbrio pode ser resultado de um processo inicial de mortalidade, que 

concomitantemente oferece um "espaço" para o recrutamento de novos indivíduos, isto 

ocorrendo durante um curto espaço de tempo. No caso do presente estudo, houve um 

pequeno desequihbrio positivo no período entre 1989 e 1998 (9 anos), em favor do ingresso 

para a comunidade. Mas, se forem considerados os três sub-grupos vegetacionais 

separadamente, os grupos sobre os solos AL e PV apresentaram um pequeno desequihbrio, 

em favor da mortalidade. Isto pode ser reflexo da atuação de fatores como a lavagem do 

solo pelas cheias do rio na área imediatamente paralela a este (grupo vegetacional sobre solo 

AL), e pela área do grupo vegetacional sobre solo PV ser mais íngreme. 
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3.5.3 Crescimento 

A taxa de crescunento dos indivíduos arbóreos (DAP ~ 5 cm) calculada para a 

comunidade ribeirinha em questão, 0,14 cm/ ano, foi similar 'a encontrada por Santos et aI. 

(1996), 0,135 cm/ ano, em uma floresta estacional sernidecidual não ribeirinha, após um 

período de 11 anos, para os indivíduos com DAP acima de 5 cm. Também foi mais baixa 

do que a encontrada por Felfili (1995) em estudo de 6 anos em uma floresta de geleria no 

Distrito Federal, cuja taxa foi de 0,25 cm/ ano para indivíduos acima de 10 cm de DAP, 

sendo neste estudo de 0,19 cm/ ano (DAP ~ 10cm) 

O crescimento em diâmetro foi muito variável entre espécies e entre classes de 

tamanho, como o encontrado em outras florestas (Lang & Knight, 1983; Santos et aI., 1996; 

Swaine et aI., 1987a). Porém, concorda com o padrão encontrado em vários trabalhos em 

relação ao aumento do crescimento com o aumento das classes de diâmetro. Isto deve estar 

relacionado com a maior pressão competitiva entre indivíduos jovens. 

Entre os três sub-grupos vegetacionais do mosaico ribeirinho, o trecho sobre solo 

AL apresentou maior taxa de crescimento. A condição de margeamento do rio pode causar 

maior luminosidade nesta faixa, maior disponibilidade hídrica e acréscimo de nutrientes em 

alguns locais devido às cheias do rio. Outro possível fator gerador deste maior crescimento 

pode ter sido a grande mortalidade de indivíduos entre 25 e 35 cm de DAP (fabela 3.1), o 

que aumentaria a luminosidade para estratos mais baixos, favorecendo o maior 

desenvolvimento de outros indivíduos. 

Os valores baixos de crescimento encontrados para algumas classes de diâmetro no 

grupo vegetacional sobre o solo PV, pode estar sendo conseqüência da declividade neste 

trecho de floresta, sendo algumas espécies sensíveis a esta situação topográfica (parresol, 

1994 ). Observando-se as curvas das taxas de crescimento e mortalidade por classes de 

diâmetro, notamos o mesmo padrão, sendo os aumentos e diminuições correspondentes às 

mesmas classes de tamanho. Desta forma, para as classes de diâmetro entre 20 e 25 cm 

houve um grande aumento das taxas de mortalidade e crescimento, e entre 25 e 30 cm, 

houve grande diminuição. Isto pode ser indício de forte competição entre indivíduos de 

mesma classe de diâmetro por algum recurso que não luminosidade, pois estariam no 
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mesmo estrato, ou mais um indício da declividade atuando como fator de seletividade em 

todas as classes de diâmetro. 

O trecho de vegetação sobre o solo AQ/Cb apresentou taxas de ingresso que 

superaram as taxas de mortalidade. O crescimento aparentemente não variou entre as 

classes de diâmetro, e com as baixas taxas de crescimento encontradas, pode-se supor que 

exista uma limitação em relação à disponibilidade de nutrientes no solo, sendo esta 

disponibilidade dependente da camada de serapilheira (Rodrigues, 1992), o que pode ser 

também indício de que a área está em fase de desenvolvimento. 

3.5.4 Distribuição espacial 

Tanto para a área total amostrada como os três sub-grupos vegetacionais nao 

ocorreram alterações no padrão de distribuição espacial entre as árvores com DAP :2: 5 cm. 

Provavelmente mudanças no padrão espacial em um período curto de tempo como o 

estudado ( 9 anos) não seriam detectadas, à menos que ocorressem mudanças drásticas na 

área, causadas por grandes distúrbios. Na floresta ribeirinha do presente estudo, as 

enchentes periódicas não poderiam ser consideradas como agentes de distúrbios severos, 

mas de distúrbios naturais que fazem parte da dinâmica da área. 

O padrão aleatório para os indivíduos mortos está dentro do encontrado em outros 

trabalhos (Sterner et aI., 1986). Interpretando-se o padrão aleatório em termos de interações 

entre os indivíduos não significa necessariamente que não existam relações entre eles, ou 

que os processos que determinam a distribuição dos indivíduos seja altamente randômica. 

O padrão agrupado das plantas ingressantes pode estar relacionado com a abertura 

de clareiras ou à heterogeneidade ambiental expressando a preferência de espécies à 

microhabitats específicos (pielou, 1960; Annesto, 1986; Szwagrzyk, 1990). Como exemplo 

tem-se as áreas onde ocorre a deposição de sedimentos e nutrientes com as cheias do rio 

(Rodrigues, 1992). 

Quando muitas espécies estão envolvidas toma-se difícil a interpretação de dados 

espaciais, e relações ecológicas tornam-se difíceis de serem comprovadas. 
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o agrupamento à pequenas distâncias no trecho de vegetação sobre o solo AL e a 

aleatoriedade destes grupos pode estar relacionada com o mosaico de condições ambientais 

encontrado na margem do rio, como variação na quantidade de luz incidente, deposição 

diferenciada de sedimentos pelas cheias do rio, etc. O rio parece ser um fator de distúrbio 

periódico na área, o qual torna peculiar a dinâmica da faL"{a sob influência direta deste. 

Tanto no trecho de vegetação sobre o solo AQ/Cb como no trecho sobre o solo 

PV observou-se um padrão bem diferente do encontrado para o trecho sobre o solo AL, 

sendo aleatório para os indivíduos arbóreos com DAP ~5 cm, com uma tendência à 

regularidade. Kenkel (1998) sugere que quando a competição é forte o suficiente para 

produzir a mortalidade de indivíduos suprimidos, o padrão espacial deve mudar de agregado 

ou aleatório para um padrão mais regular. No trecho sobre o solo AL esta tendência não 

poderia ser esperada, pois os distúrbios causados pelas cheias do rio sempre iriam promover 

o agrupamento devido a heterogeneidade de microhabitats presentes nesta área. Porém, não 

se pode concluir sobre a ocorrência de. competição e a influência desta no padrão de 

distribuição dos indivíduos, já que a tendência à distribuição regular não foi significativa. 
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Anexo 3.1 - Taxa de mortalidade (me), meia vida (t(O.5»' taxa de ingresso (i) e taxa de 
crescimento (Ix. cresc.) para as espécies mais comuns no trecho de floresta ribeirinha 
amostrado (que apresentaram 10 ou mais indivíduos nas duas amostragens). 

nome % me t(O 5) (anos ) %i T x cresc. ( cm/ ano) 

Acaeia po!Jpf?y//a 3,74 18,54 O 
Actinostemon klotzchii 0,91 76,10 4,30 0,07 
A//opf?ylus edulis 8,59 8,07 1,59 
Ca//iandra tweediei 5,47 12,67 2,23 
Ca//isthene minor 1,56 44,31 0,44 0,19 
Cafyptranthes cominna 0,60 115,38 1,63 0,11 
Campomanesia gua::::f!mifolia 0,89 77,94 O 
CampomaneJia xanthocarpa 3,20 21,68 O 0,06 
Cariniana estre//ensis 1,17 59,21 1,06 
Casearia ~/vestris 0,89 77,94 0,00 0,15 
Centrolobium tomentosum 0,79 87,30 0,00 0,22 
Chrysopf?y//um gonocarpum 0,89 77,94 1,21 0,13 
Copaifera langsdorfii 0,97 71,70 O 0,26 
Couratea hexandra 4,91 14,12 O 
Dalbergia brasiliensis 0,44 159,06 0,42 0,06 
Diatenopteryx sorbifolia 0,18 377,41 0,36 0,24 
Eugenia blastantha 1,40 49,40 1,41 0,10 
Eugenia racemulosa 0,82 84,18 1,48 0,08 
Eugenia unijlora 4,03 17,19 O 0,27 
Eugenia pyrijórmis O 1,06 0,08 
Galipea mu/tijlora 1,17 59,21 2,92 
Lajóemia pm'ari 5,39 12,85 O 
Machaerittm nictitans 1,31 52,96 O 0,14 
Machaerittm stipitatum 1,63 42,55 O 0,12 
Matqyba elaeagnoides 2,30 30,19 0,29 0,14 
Mqytenus robusta 1,17 59,21 1,06 
Metrodorea nigra 1,15 60,10 1,46 0,15 
Myreia rostrata 1,08 63,89 1,90 0,11 
Neomitranthes g/omerata 0,57 121,62 2,03 0,08 
Rttdgea jasminoides 1,71 40,47 2,16 0,11 
S ebastiania Jerrata 1,82 38,12 2,60 0,10 
Termina/ia triflora 1,31 52,96 O 
T richilia catigua 0,62 112,26 1,14 0,12 
T richi/ia pallida O 1,71 0,26 
Slas.rtts romanztiffiana O ° 0,13 



CAPÍTULO 4 

CONCLUSÕES GERAIS 

Em nove anos houve um aumento da densidade de indivíduos na área amostrada, 

relacionado ao balanço positivo entre ingresso e mortalidade. A área basal total e riqueza 

também aumentaram. A diversidade diminuiu em função da diminuição da equidade, 

causada principalmente pelo aumento na dominância de Actinostemon klotzchii. 

Em relação às espécies mais importantes, A. klotzchii e 5 ebastiania serrata 

apresentaram aumento da maioria dos parâmetros fitossociológicos. Matqyba elaeagnoides, 

Calisthene minor e Eugenia blastantha tiveram uma pequena diminuição na maioria dos 

parâmetros. Porém, estas variações não pareceram ser significativas, pois não representaram 

alterações na estrutura fitos sociológica desta comunidade. 

Os indivíduos apresentaram-se agrupados até 5 m de distância e estes grupos 

distribuídos de forma aleatória, o que pode indicar o desenvolvimento de indivíduos em 

sítios ou habitats mais favoráveis. As mortas apresentaram distribuição aleatória e as 

ingressantes agrupada. 

Não houve alterações no padrão de distribuição espacial na área amostrada, 

indicando estabilidade para a comunidade em 9 anos. 

Houve diferenças entre os grupos vegetacionais em cada tipo de solo, quanto à 

estrutura fitos sociológica e os parâmetros de dinâmica, indicando que as diferenças 

ambientais encontradas entre estas áreas são determinantes para suas caracteósticas 

vegetacionais. 
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o grupo vegetacional sobre o solo Aluvial, localizado às margens do rio, foi o que 

apresentou os maiores valores de densidade, área basal, riqueza e diversidade. Em 9 anos a 

área basal aumentou bastante, em função das altas taxas de crescimento Pela alta taxa de 

mortalidade, a densidade e a riqueza diminuíram. Apresentou distribuição agrupada à 

distâncias de até 2 m, sendo estes grupos distribuídos de forma aleatória. Estas 

características estão diretamente relacionadas à influência do curso d'água, por ser uma área 

de maior luminosidade (crescimento), e que pode modificar a paisagem na época das cheias, 

provocando desde desbarrancamentos (mortalidade), até deposição de sedimentos 

(crescimento) e retirada da camada de serapilheira (agrupamento em função de áreas mais 

férteis). 

o grupo vegetacional sobre o solo AQ/Cb apresentou menores valores de 

diversidade, relacionado aos menores valores de equidade e riqueza. Houve aumento em 9 

anos da densidade relacionado às baixas taxas de mortalidade e altas taxas de ingresso. A 

área basal também aumentou, em função do aumento de densidade, pois o crescimento foi 

baixo e constante entre as classes de diâmetro. Ocorreu um pequeno aumento na riqueza, 

mas a diversidade diminuiu em função da diminuição da equitatividade (causada pelo 

aumento na dominância da A. k/otzchiz). A distribuição espacial dos indivíduos foi aleatória 

tendendo à regularidade, o que poderia ser indício de competição entre os indivíduos, no 

caso, por nutrientes (trata-se de um solo recente). Estes fatores podem estar indicando que 

esta vegetação ainda está em fase de desenvolvimento. 

Na área do grupo vegetacional sobre o solo PV ocorreram os menores valores de 

densidade e área basal. A área basal diminuiu bastante, em função da baixa taxa de 

crescunento e do balanço negativo entre ingresso e mortalidade. Apenas a nqueza 

aumentou de valor. O padrão espacial foi aleatório tendendo para o regular, o que também 

pode indicar competição entre os indivíduos, que no caso seria por espaço. A declividade 

parece ser um fator restritivo nesta área. 

Nos grupos vegetacionais identificados na area fora da interferência do curso d' 

água, sobre solos AQ/Cb e PV, percebe-se que tanto a topografia como as características 

. edáficas são fatores determinantes do padrào de distribuiçào espacial, da estrutura e da 

dinâmica de seus indivíduos, na floresta ribeirinha do Rio Passa Cinco. 
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o grupo vegetacional sobre o solo Aluvial, com interferências diretas do curso 

d'água, apresentou características que devem estar estritamente relacionadas com a dinâmica 

das cheias do rio, o que condiciona características ambientais diferenciadas no tempo e no 

espaço. O rio, considerado como um fator de perturbação nas faixas ribeirinhas, deve ser 

entendido como um elemento de manutenção da diversidade e heterogeneidade nestas 

áreas. 




