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2.1 ÁREA DE ESTUDO
O presente estudo foi desenvolvido em uma área explorada
há aproximadamente 5 anos e em uma área de preservação
absoluta adjacente à primeira na Madereira Itacoatiara Ltda.
(entre 02º 43’- 03º 04’S; 58º 31’- 58º 57’W), Itacoatiara, AM. A
temperatura média anual no local é de 26º C e a precipitação
média é de 2206 mm (MIL, 1994).
A Empresa Mil Madeireira segue um plano de manejo com
extração seletiva de madeira com ciclos de corte de 25 anos.
Uma série de técnicas são utilizadas para reduzir o impacto
físico da exploração sobre a floresta, tais como o inventário
florestal prévio, o planejamento das estradas, trilhas de arraste
e pátios de estoque de toras, a queda direcional das árvores
(de forma a facilitar o arraste e proteger indivíduos a serem

E s t r a d a p r in c ip a l

4m

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.2 COLETA DE DADOS
Foram estabelecidas três parcelas de 4 x 20 m, paralelas à
estrada principal, em cada uma das áreas estudadas. A
distribuição das parcelas na área de extração de madeira está
esquematizada na Figura 1. Do lado oposto da estrada principal foram estabelecidas, da mesma forma, as parcelas da
área de preservação absoluta.
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As lianas são componentes importantes nas florestas
tropicais e representam de 10 a 33% das espécies vegetais
(Peñalosa, 1985). Em geral, são tidas como espécies heliófilas,
sendo assim privilegiadas em ambientes onde a entrada de
luz é intensificada (Putz, 1984). Apesar de ocorrerem em
diferentes ambientes, sua abundância é maior em áreas
perturbadas, como bordas de fragmentos florestais (Laurence
et al., 2001), clareiras e em florestas que sofreram exploração
madeireira (Gerwing & Vidal, 2004; Gerwing & Uhl, 2004)
As lianas frequentemente interconectam as copas de
árvores, aumentando os danos causados às árvores vizinhas
quando uma árvore é derrubada durante a extração seletiva
de madeira. Sendo assim, o corte prévio dessas lianas é uma
técnica comumente adotada em operações de exploração
madeireira que procuram reduzir o impacto dessa atividade
sobre a floresta.
Ainda não se conhece, contudo, o efeito dessa prática
sobre o recrutamento de plântulas de cipós. Cipós
contribuem de forma significativa para a riqueza e biomassa
de florestas tropicais e são de grande importância para
alimentação e movimentação de animais entre copas (Putz,
1984) e, portanto, o impacto do corte realizado na exploração
madeireira de impacto reduzido merece mais atenção do que
tem recebido na literatura. É possível que a retirada dos
indivíduos em estágio reprodutivo cause uma redução da
densidade, riqueza, estrutura de tamanho e composição de
juvenis de cipós, o que dificultaria a recuperação desse grupo
vegetal. O objetivo do presente estudo foi verificar se o corte
de cipós realizado em uma operação de exploração madeireira
de impacto reduzido na Amazônia Central afeta a densidade,
riqueza, composição e estrutura de tamanho de plântulas de
lianas.

explorados na próxima colheita) e a restrição do movimento
de tratores. Adicionalmente, os cipós que infestavam todas
as árvores a serem exploradas são cortados durante a extração
madeireira. Esse procedimento difere de operações de
exploração de impacto reduzido em outros locais onde os
cipós são retirados dois anos antes da extração (Jonhs et al.,
1996)
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1. INTRODUÇÃO
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Figura 1. Esquema da disposição das parcelas na área de
extração de madeira.
Devido a dificuldade de identificar plântulas de lianas,
optamos por considerar os indivíduos pertencentes apenas
às famílias Bignoniaceae, Menispermaceae e Dilleniaceae.,
pois são fáceis de reconhecer e além disso incluem um número
representativo (30%) de lianas da região amazônica (Ribeiro
et al., 1999). Em cada parcela foram coletados ramos de
individíduos jovens (até 2 m) e cada um foi classificado em
uma das seguintes classes de altura: 1) 0-50 cm; 2) 50-100
cm; 3) 100-150 cm e 4) 150-200 cm. O material foi
posteriormente triado e separado em morfoespécies. Assim
foi registrada a composição de cada uma das parcelas,
considerando a abundância de cada morfoespécie.
2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para investigar se as duas áreas estudadas diferem quanto
à abundância de indivíduos e a riqueza de espécies utilizamos
testes de Mann-Whitney, uma vez que as variâncias das
duas amostras em cada teste não eram homogêneas. Para

comparar a estrutura de tamanho entre as duas áreas,
inicialmente verificamos se existia diferença entre as
frequências das classes de tamanho das três parcelas de
cada local com teste de qui-quadrado. Como não havia (c2 =
8,10; g.l. = 6; p = 0,23 na área explorada e c2 = 1,63; g.l. = 6; p
= 0,95 na área de preservação absoluta), os valores dos
transectos de cada uma foram somados e a diferenças entre
as áreas foi avaliada com o mesmo teste. Com o objetivo
comparar a composição de espécies entre as as duas áreas,
foi feito dendrograma utilizando o método de ligação UPGMA
e distância Minkowski.
3. RESULTADOS
O número de indivíduos por parcela variou entre 10 e 33
na área explorada e entre 9 e 16 na não explorada, não havendo
diferença significativa entre as mesmas (Mann Whitney, U =
2,50; p = 0,38). Foram encontradas 23 morfoespécies, sendo
onze pertencentes à família Bignoniaceae, sete à família
Menispermaceae e cinco à família Dilleniaceae (Tabela 1). A
riqueza de morfoespécie não diferiu entre as duas áreas
(Mann Whitney, U = 2,00; p = 0,27) e a similaridade não foi
maior entre as três parcelas de cada área como esperado
(Figura 1). A distribuição de indivíduos em classes de altura
também não apresentou diferenças entre áreas (c2 =3,79; g.l.=
3; p = 0,28).
Tabela 1: Número de indivíduos das morfoespécies
encontradas nas áreas não explorada (NE) e explorada (E).
FAMÍLIA
Bignoniaceae

Dilleniaceae

Menispermaceae

MORFOESPÉCIE
Adenocalymna subincanum
Bignoniaceae sp1
Bignoniaceae sp2
Bignoniaceae sp3
Bignoniaceae sp4
Bignoniaceae sp5
Callichlamys latifolia
Memora adinoflora
Memora flavida
Memora longilinea
Memora moringifolia
Dilleniaceae sp1
Dilleniaceae sp2
Dilleniaceae sp3
Dilleniaceae sp4
Dilleniaceae sp5
Menispermaceae sp1
Menispermaceae sp2
Menispermaceae sp3
Menispermaceae sp4
Menispermaceae sp5
Menispermaceae sp6
Menispermaceae sp7

NE
6
5
2
2
0
5
2
2
2
3
0
0
0
2
1
1
2
0
0
1
1
1
1

E
6
1
1
0
2
8
2
1
11
0
2
6
1
3
0
0
4
1
5
3
0
0
0

4. DISCUSSÃO
A densidade, riqueza, composição e estrutura de tamanho
de juvenis de lianas não diferiram entre a floresta não
explorada e aquela que sofreu corte de cipós há
aproximadamente cinco anos. Esses resultados não seguem
o mesmo padrão encontrado por Gerwing & Vidal (2004), que
observaram uma redução de mais de 55% da densidade e
14% da riqueza de cipós acima de 1 cm de diâmetro a altura
do peito seis anos após a exploração em uma floresta no
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Figura 1: Dendrograma da análise de agrupamento das seis
parcelas amostradas segundo a composição de lianas (E =
área explorada; NE = área de preservação absoluta;
Minkowski, UPGMA).
Pará.
A ausência de uma resposta da comunidade plântulas de
lianas ao corte de cipós pode indicar que a regeneração por
sementes é pouco sensível no curto prazo à retirada de
indivíduos reprodutivos. É possível, por exemplo, que a
abertura do dossel decorrente da exploração madeireira
estimule o estabelecimento de plântulas de cipós,
contrabalanceando, em parte, a redução da produção de
sementes. A presença de um banco de sementes que garanta
uma fonte de propágulos também pode contribuir para os
resultados encontrados.
É importante ressaltar, contudo, que o presente estudo
enfocou apenas algumas famílias, enquanto Gerwing & Vidal
(2004) estudaram toda a comunidade de lianas. Espécies de
cipós podem ter requerimentos ambientais para a regeneração
contrastantes (Gerwing, 2004) e não é possível avaliar em
que medida as características ecológicas das famílias
estudadas aqui são representativas da comunidades de cipós
como um todo. Adicionalmente, um possível efeito sobre as
plântulas de cipós teria que ser intenso para ser captado
com um número tão baixo de unidades amostrais.
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