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(Figura
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O estudo foi desenvolvido em uma

cada indivíduo por sua altura estimada
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entorno de um fragmento de 100 ha da

morfo-espécies de plântulas. No centro de
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(1996).
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Figura 1. Disposição dos transectos perpendiculares ao
fragmento florestal de 100 ha na fazenda Dimona, AM. Os
quadrados em preto indicam as distâncias das parcelas
amostradas ao fragmento.
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Figura 2. Relação entre a distância de um fragmento de floresta
de terra firme e variáveis relacionadas à regeneração florestal:
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estabelecimento
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(A) número de plantas lenhosas, (B) volume do tronco, (C)

plântulas provenientes de propágulos de

número de plântulas, (D) riqueza de plântulas e (E) peso do

árvores que compõe a floresta do fragmento.

folhiço, em uma área de regeneração na Fazenda Dimona, AM.

os resultados é a presença de uma área de

Discussão
Não foram encontradas evidências de
relação entre a proximidade do fragmento e as
variáveis

indicadoras

do

processo

de

regeneração da matriz. Este resultado pode ser
atribuído aos requerimentos fisiológicos das
espécies do fragmento para se estabelecer na
matriz circundante e à proximidade da área
em regeneração estudada a uma capoeira mais
antiga.
A estrutura da vegetação em áreas de
vegetação secundária é mais simplificada que
em áreas de floresta contínua, principalmente
em

relação

espécies.

Outro fator que pode ter influenciado

à

estratificação

Modificações

vertical

das

micro-climáticas

decorrentes da modificação do habitat, tais
como aumento da incidência de luz e
temperatura podem diminuir o sucesso de

regeneração mais antiga, com cerca de sete
anos, próxima à área amostrada. Sementes
provenientes de área de regeneração mais
antiga

teriam

maior

sucesso

no

estabelecimento em relação às espécies do
interior do fragmento, devido às condições
micro-climáticas mais favoráveis. Isto pode ter
mascarado a contribuição do fragmento sobre
a regeneração florestal da matriz estudada.
Futuros estudos que quantifiquem o aporte de
sementes

provenientes

de

áreas

de

regeneração mais antigas sobre a matriz e os
requerimentos fisiológicos das espécies nelas
estabelecidas facilitariam o entendimento da
velocidade
estudada.

de

regeneração

da

matriz
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