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RESUMO 
Foi feito um levantamento da vegetação arbórea de um fragmento de floresta de planalto de 

9.5 ha (árvores com DAP>= 5cm). Foram encontradas 51 espécies, de 46 gêneros e 26 famílias. As 
espécies pioneiras foram encontradas em grande número, principalmente nas bordas. O efeito de 
borda (sobre a estrutura e a composição da floresta) foi calculado com um novo índice, chamado IDS 
(Índice de Desenvolvimento Sucessional). Mudanças no IDS foram perceptíveis 80-100 metros para 
o interior da floresta. Esta característica, aliada ao baixo número de espécies, grande número de 
espécies raras, e presença marcante de cipós, sugere que este fragmento não t. auto sustentável, 
necessitando de wn manejo adequado. 

ABSTRACT 
(Fragmentation and edge effects consequences over structure, diversity and sustainability of 

a Plateau forest fragment in Piracicaba, SP). An arboreal veget.ation survey has been clone in a 9.5 ha 
Plateau forest fragrnen1 (trees DBH >= 5 cm). 51 species were found, of 46 genera and 26 families. 
Pioneer species werc found at a great number, mainly at the fragment borders. Toe edge eff ect ( over 
forcst structure and composition) was calculated wíth a new index, named IDS (Successional 
Development Index), Changes in IDS were found as far as 80-100 meters inside the forest. This 
characteristic, together with low species number, high tare species number, and a heavy presence of 
liana species, sugest that this fragment is not self sustainable, with the need of using an appropriate 
rnanagernent. 

Introdução 

A conservação dos ambientes florestais naturais de todo o interior do estado de São 
Paulo, ocupado em sua maior parte por matas mesófilas semidecíduas, depende hoje, 
fundamentalmente, da conservação dos fragmentos florestais dispersos pela sua área 

Um fragmento florestal pode ser definido "como qualquer área de vegetação natural 
contínua, interrompida por barreiras antrópicas ( estradas, culturas agrícolas, etc). ou naturais (lagos, 
outras formações vegetais, etc). capaz de diminuir significativamente o fluxo de animais, pólen, e/ou 
sementes" (Viana. 1990). 

>,• Os fragmentos florestais de matas mesófilas semidecíduas guardam altos níveis de 
diversidade vegetal, como atestam estudos fitossociológicos realizados em vários deles (Martins, 

~ 1979; Cavassan, 1983; Pagano, 1987~ Cesar, 1988; Catherine, 1989). No entanto a simples presença 
desses fragmentos não garante a conservação da comunidade original (Rankin-de-Merona & Ackerly, 
1987), pois após a fragmentação um ambiente florestal sofre uma série de alterações. Entre estas, 
podemos citar mudanças no microclima e na estrutura flsica dos fragmentos (Kapos, 1989), redução 
de heterogeneidade ambiental, extinção de espécies, efeitos da vizinhança biológica (Wilcove et al., 
1986), que afetam o ambiente até que novo equilíbrio seja atingido. Toda floresta natural sofre a 
influência do ambiente antrópico ao redor (Janzen, 1986). 



A estrutura e a dinâmica de um fragmento florestal varram em função de uma série 
de fatores, pnncipalmente o histónco de perturbação. a forma da área. o tipo de vizinhança e o grau 
de isolamento (Viana. l 990). Dependendo destas características, um fragmento pode sofrer maior ou 
menor alteração, e ser mais ou menos autossustentável. Como autossustentável, consideramos uma 
floresta que tenha condições de, sem interferência humana. ter perpetuada sua dinâmica natural. 

Um dos fatores que mais afetam o fragmento é o efeito de borda. que deve ser 
compreendido para o planejamento do manejo de uma paisagem constituída de fragmentos florestais 
(Wilcove et al., 1986~ Palik & Murphy, 1990). O ef cito de borda é defirudo, por Forman & Godron 
(1986), como uma alteração na composição e/ou na abundância relativa de espécies na parte marginal 
de um fragmento. Pode ser também definido como a influência que o meio externo à área florestada 
tem em sua parte mais marginal, causando alterações físicas e estruturais, 

Este trabalho analisa, no estado de São Paulo, o problema da fragmentação em uma 
floresta mesófila semidecidu.a. A hipótese é que a fragmentação. e, em especial, o efeito de borda. 
afetam a sustentabilidade de fragmentos desse ecossistema. 

Material e Métodos 

Local estudado - O fragmento estudado localiza-se no município de Piraciacaba, SP, dentro do 
campus da ESALQ/USP. Sua área é de 9,5 ha. É ocupado por um.a floresta mesófila semi-decídua 
(floresta de planalto) baixa, entre 6 e 10 metros de altura nas suas partes marginais, e urna floresta 
mais alta, entre 15 e 20 metros , nas suas partes mais internas, Esta floresta é uma área de reserva da 
ESALQ, conhecida como Mata do Pomar. Em alguns pontos a vegetação arbórea está bastante 
tomada por cipós. Segundo Cathari.no (l 989) uma grande área de floresta que incluía este fragmento 
está citada cm mapas de 1894 e 1919/20 como ocupada por capoeirão e mato, respectivamente. 

O clima na região é, pela classificação de Koeppen, Cwa, com pluviosidade média de 
J 257mm por ano, com seis meses de pluviosidade inferior a l OC>mm, correspondentes aos meses 
mais mos, segundo dados da Estação Meteorológica do Depto. de Física e Meteorologia da 
ESALQ/USP . 

•• 
Métodos - Neste fragmento de formato aproximadamente quadrado, instalou-se dois transectos, 
perpendiculares entre si, que vão de uma borda à outra (transecto P A, sentido norte-sul com 312m de 
comprimento, e transecto PM, sentido oeste-leste, com 286m de comprimento). Nesses transectos, 
de 10 m de largura, coletou-se material para identificação e mediu-se o DAP (diâmetro a altura do 
peito) e a altura de todas as árvores com DAP maior ou igual a 5 cm A área total levantada foi de 
cerca de 6.000 m2 (6,3% da área total). 
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Foi encontrada wna percentagem alta de indivíduos mortos (em pé), de 11,3%. 
Lovejoy et al: (1986), trabalhando em fragmentos recentemente isolados na Amazôrua, encontraram 
também esta caracterísuca. No caso de fragmentos recém-isolados a morte de árvores deve se 
provavelmente às mudanças microclimáticas que ocorrem por ocasião do isolamento. No caso de 
fragmentos isolados há muito, como a Mata do Pomar, um grande número de árvores mortas pode 
denotar que o aumento de mortalidade de árvores não ocorre só imediatamente após o isolamento, 
mas persiste por muito tempo. O pequeno DAP médio (10cm) dos indivíduos mortos em pé 
mostram que essas árvores tiveram mortalidade posterior à fragmentação. 

Encontrou-se também uma percentagem alta de espécies raras, ou seja, espécies das 
quais se encontrou apenas um indivíduo no levantamento vegetacional (35,3% do total). Esse 
percentual pode ser ainda mais alto, na medida que, provavelmentc. todas as espécies mais comuns 
foram coletadas, enquanto muitas espécies raras podem ter passado despercebidas por não existirem 
dentro das parcelas (Prof Dr. Paulo Y . Kageyama, comunicação pessoal). Outro aspecto a ser frisado 
é a dominância das seis espécies de maior IVL que atingiram juntas 51,7% do IVI total (cinco dessas 
espécies classificadas como pioneiras). 

Esse dados mostram uma série de características nesta floresta que diferem das 
encontradas nas florestas rnesófilas maduras típicas da região. A pnmeira é a grande dominância das 
espécies pioneiras, que em florestas tropicais tendem a ser raras (Hubbell & Foster, 1986). Este 
domínio não pode ser apenas interpretado como consequência dos incêndios ocorridos, pois estas 
espécies dominam a floresta em muito maior área que a danificada por eles. Estas espécies dominam 
tantos trechos queimados há cerca de uma década atrás, como trechos não queimados, principalmente 
nas bordas do fragmento, como esperado como uma das consequências do efeito de borda (Lewin, 
1984). Isso pode ser visualizado na Figura 3, que mostra o IVC acumulado dos indivíduos de 
espécies pioneiras, para cada intervalo de 20 metros do transecto P A Atl. os 90 metros de 
profundidade da borda norte, o domínio é dessas espécies. Para a borda sul o domínio das pioneiras 
vai a até 100 metros de profundidade. 

A dif erenciação entre borda e interior (trecho mais maduro) é claramente observada 
nas figuras 1 e 2. Estes perfis retratam esses dois pontos de amostragem, que podem ser 
considerados duas ecounidades, conceito aqui utlizado como a menor unidade 
fisionômica/sucessional da floresta (adaptado de Oldeman, 1983). Na borda (figura. 1) observam-se 
menores estratificação e diversidade, do que no interior (figura 2) 

Diversidade - O índice de diversidade de Shannon-Weaver calculado foi de 2,85. Tanto o número de 
espécies, como o índice de diversidade podem ser considerados baixos para esse ecossistema. 
Levantamentos fitossociológicos feitos em florestas de planalto do interior paulista têm encontrado 
uma média de 97,8 espécies, e naqueles em que é calculado o índice de diversidade, este tem sido 
em média 3,75 (Martins, 1979; Cavassan, 1983; Bertoni et al, 1988; Pagano, 1987; César, 1988). O 
presente trabalho não pode ser diretamente comparado com os dados acima citados, que estudaram 
somente trechos pouco perturbados de floresta. mas os seus resultados podem, na medida que se 
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quer comparar uma situação de estresse (floresta degradada por uma série de fatores advindos da 
fragmentação) com uma situação "ideal" (floresta pouco perturbada). 

As espécies pioneiras, apesar de perfazerem 35,3% do total de espécies, sornam 
72,4% dos indivíduos das espécies não raras: Assim sendo, e considerando-se também o alto 
percentual de espécies raras, uma grande parte das espécies (pnncipalmente as não pioneiras) está 
presente nesta floresta cm uma densidade muito baixa. Uma espécie da qual foi encontrado apenas 
um indivíduo neste levantamento tem uma densidade total estimada para todo o fragmento de 
aproximadamente 15 indivíduos. Isto pode trazer um problema séno de sustentabilidade para elas, 
conforme discutido abaixo. 

A estimativa de populações mínimas viáveis é algo bastante complexo. No entanto, a 
existência de pontos críticos no tamanho e na estrutura populacional. abaixo dos quais a perda de 
variabilidade e a endogamia podem comprometer a sobrevivência a longo prazo de uma população é 
clara (Gilpin & SouJé, 1986). Uma população, para sobreviver, deve ser capaz de vencer 
basicamente quatro fatores principais de extinção: fatores estocásticos demográficos, ambientais, e 
genéticos, e catástrofes ambientais (Shaff er, 1981). Não há nenhum levantamento de população 
mínima viável para nenhuma das espécies encontradas neste fragmento, mas provavelmente 15 
indivíduos ( com DAP acima ou igual a 5 cm) é um número bastante pequeno para garantir a 
sobrevivência a longo prazo, ao nível local, de uma espécie (ainda mais que nem todos esses 
indivíduos estão aptos à reprodução). Pode se considerar um número de 50 indivíduos como a 
população efetiva mínima para se garantir a sobrevivência a curto praz.o de uma população em dado 
local, para que não seja ultrapassado o limite de l % de endogamia (Frankel & Soulé, 1981 ~ 
Kageyarna, 1987). A Tabela III traz o número de espécies existentes no fragmento para quatro 
intervalos de população total. Observa-se que 58,8% (30) das espécies deste fragmento têm alta 
probabilidade de extinção local (população menor que 50 indivíduos) Esta alta probabilidade de 
extinção local poderia ser atenuada com a entrada de material genético (pólen e sementes) de outras 
áreas, o que é pouco provável de ocorrer, naturalmente, para a maior parte das espécies, já que o 
fragmento está praticamente isolado de outras áreas florestadas por áreas agrícolas, de baixa 
porosidade (conforme discutido por Forman & Godron (1986) e Viana et ai. (19'J2)). 

•,• 

Efeito de Borda - A Figura 4 traz o IDS calculado pra cada 20 metros de transecto P A. em um 
~adieote que vai de um lado a outro do fragmento (sentido norte-sul). Percebem-se claramente três 
ecounidades distintas. A primeira, até 100 metros de profundidade, no lado norte. A outra, que vai 
deste ponto, a até 120 metros da margem sul, que equivale ao interior do fragmento. A terceira vai da 
margem suJ até 120 metros de profundidade. O primeiro trecho caracteriza bem o efeito de borda, 
onde a vegetação presente tem baixa altura, baixa diversidade (ID) e dominância de espécies 
pioneiras (IVC). No segundo trecho está caracterizado o interior da mata, menos afetado pelo efeito 
de borda, com maior altura média do dossel, maior diversidade e dominância de espécies não 
pioneiras. O terceiro trecho, não só caracteriza o efeito de borda, como demonstra uma situacão 
também provocada pelos dois incêndios relativamente recentes que atingiram a borda sul do 
fragmento. O gradiente borda-interior foi estatisticamente não significativo, quando analisado nos 
primeiros 100 metros da borda norte (P=0.167, R2=0.524) e estatisticamente significativo nos 
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primeiros 220 metros da borda sul ~.0008, R2=0.732). No primeiro caso, a não significância se 
deve ao pequeno número de parâmetros da análise ( cinco intervalos de 20 metros) o que não invalida 
a hipótese do efeito de borda, já que este é claramente perceptível no campo (Prof Dr. H. Thadeu 
Couto, comunicação pessoal). A transição entre as ecounidades é gradativa, e a separação entre as 
três é feita principalmente para facilitar a distinção entre elas. 

A Figura 5 traz este mesmo parâmetro calculado para a parcela PM (sentido leste 
oeste ). Nesta parcela não é perceptível um gradiente borda-interior. e percebe-se valores de IDS 
baixos corno os da parcela anterior. Isto pode ser devido ao fato deste transecto estar muito próximo 
ao trecho que sofreu os incêndios. 

O efeito de borda, no transecto P A, chega então ao redor de 80-100 metros dentro da 
floresta. Outros trabalhos citam diferentes valores, variando principalmente em função do parâmetro 
considerado. Williarns-Linera (1990) encontrou 15-25 metros de efeito de borda, estudando estrutura 
da vegetação no Panamá; Palik & Murphy (1990) encontraram 45 e 10 metros de efeito de borda 
sobre a vegetação, em floresta madura e secundária, respectivamente. em Michigan. EUA Laurance 
(1991) encontrou 150 metros de efeito de borda, sobre a estrutura do dossel florestal, e 500 metros 
sobre a composição florística, em Queensland, Austrália, e Lovejoy et ai. (1986) encontraram efeito 
de borda a até 50 metros sobre a população de pássaros, na Amazônia 

Cipós- Os cipós foram encontrados em diferentes índices de cobertura neste fragmento. A Tabela IV 
traz o resultado da medição de cobertura total e da cobertura foliar de cipós para duas parcelas nas 
bordas, duas cm trechos mais bem conservados da mata, e duas em clareiras pequenas ( ecoun.idades 
borda, interior e clareira). 

Na ecounidade interior a cobertura total foi sempre alta, perto de 100°/o, mas o índice 
de cobertura por cipós variou. Uma cobertura mais alta por parte das espécies arbóreas seria o 
esperado nesta ecounidade, mas em um ponto a cobertura de cipós foi mais alta. Isso sugere que 
mesmo essa ecounidade pode apresentar grande abundância destas plantas. Nas bordas a situação foi 
também variável. Na borda oeste (P4), foi observado alto grau de cobertura total, e de cipós. Na 
borda nOJ't.C (P3 ), foi observado baixo grau de cobertura total e por cipós. As clareiras apresentam 
graus de cobertura relativamente altos, por serem clareiras pequenas, e a amostra de cobertura tomar 
pof base parcelas de 50 m1 (as parcelas incluiram as clareiras e suas bordas, ocupadas por vegetação). 
Apresentaram também alto grau de ocupação por cipós, incluindo Celtis iguanae (Ulmaceae ), 
Acacia paniculata (Mimosaceae), Serjaraa sp (Sapindaceae) e Pyrostegia venusta (Bignoniaceae), 
Deve ser salientado que nas clareiras os cipós ocupam toda a superfície do solo nos trechos onde a 
cobertura é zero, formando um emaranhado de ramos de até um metro de altura. 

Os cipós são parte importante do ecossistema, sendo as florestas tropicais de terras 
baixas comumente ricas nessas espécies (Janzen, 1980), incluindo o interior paulista (Hueck, l 972). 
As diferentes espécies de cipós, assim como as espécies arbóreas, podem ser classificadas em 
pioneiras e não pioneiras (Budowski, 1965). Comumente não apresentam caducifolia e produzem 
flores e frutos na época seca (Putz & Winsor, 1987) ou em épocas diferentes das espécies arbóreas 
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(Morellato, 1991 ), sendo por isso fonte importante de alimentos na época seca para a fauna de 
florestas mesófilas e semidecíduas, e contribuem com boa parte da biodiversidade de florestas 
tropicais, representando até 300/o das espécies vegetais lenhosas (Peãalosa, 1985). No entanto elas 
podem causar danos às árvores, competindo por luz, provocando excesso de peso sobre a copa. 
causando queda múltipla de árvores, prejudicando o crescimento de arvoretas em clareiras 
(Put.z.1984 ), e diminuindo sua taxa reprodutiva (Stevens. 19 8 7), apresentando taxas de crescimento 
bem mais altas que elas, em função da baixa taxa de investimento em tecidos de sustentação 
(Pefialosa, 1985). 

Na mata do Pomar a população de cipós, provavelmente de espécies pioneiras, 
parece ser excessiva em sua maior parte, prejudicando a vegetação arbórea, particularmente nos 
trechos onde sua cobertura foliar representa 6()0/o ou mais da cobertura total. Isso pode ser entendido 
como um sinal de degradação da floresta, jã que os cipós são normalmente espécies heliófilas, que se 
beneficiam muito de perturbações naturais ou antrópicas (Peâalosa, 1985), representadas aqui pelo 
próprio processo de fragmentação. O acompanhamento dos transectos estabelecidos neste fragmento 
ao longo do tempo permitirá analisar a influência dos cipós na dinâmica da floresta. 

Conclusões - A hipótese levantada, de que a fragmentação e o efeito de borda afetam a 
sustentabilidade dos fragmentos de florestas semidecíduas parece se confirmar. A Mata do Pomar 
possui diversas características que devem ser levadas em consideração ao se analisarem propostas 
para sua conservação. A biodiversidade local parece estar bastante diminuída, pois o número de 
espécies encontradas e o índice de diversidade foram bem menores que os encontrados por outros 
autores em outras áreas do mesmo ecossistema. Mais ainda, um grande número de espécies, 
encontradas com densidade muito baixa, têm alta probabilidade de desaparecer a médio e longo 
praz.o, diminuindo ainda mais a diversidade do fragmento. Considerando-se um efeito de borda 
agindo diretamente até 100 metros dentro da floresta, tem-se que 800/o de sua área pode ser 
considerada como alterada pelo efeito de borda. De fato, Lovejoy et al. (1986) afumaram que 
fragmentos de até to ha são totalmente afetados por esse efeito. Os cipós dominam a vegetação 
arbórea em vários trechos. O histórico de perturbação, afetando negativamente este fragmento 
através de incêndios em passado recente, denota a grande importância da educação e do policiamento 
corno-fatores de conservação das florestas. 

O tamanho de urna área é um fator importante para a sua conservação. Vários autores 
" defendem a necessidade de preservar áreas as maiores possíveis, como estratégia de conservação de 
ambientes naturais (Janzen, 1983; Willis, 1984; Lovejoy et al., 1986), enquanto outros sustentam a 
possibilidade de conservação destes ambientes cm pequenos fragmentos (Simberloff 1982; 
Jarvinen, 1982). No caso da floresta mesófila semidecídua do interior paulista, não há escolha entre 
grandes e pequenos fragmentos, apenas a opção de se conservar as florestas que restaram. E para 
isso, como mostra o caso da Mata do Pomar, não só devemos protegê-las, para que não sejam 
degradadas, como devemos manejá-las (Viana et al. 1992), para preservar sua biodiversidade e 
estrutura, ou corremos o risco de termos, em um breve futuro, um grande número de capoeiras 
degradadas espalhadas pelo estado, ao invés das poucas florestras que ainda temos hoje. 
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ESPECIE no. IND DeA DoR IVI 
Bauhinia forficata 106 177.85 s.m 38.23 
Urera baccifera 63 105.70 13.721 34.04 
A loysia virgata 99 166. 11 6.031 31.99 
Mortas 69 115.n 9.959 31.60 
Trema micrantha 53 88.93 4.578 20.26 
Bastardiopsis densiflora 17 28.53 1 J.969 19.01 
e. floribundus 24 40.27 4.360 11.64 
C. speciosa 2 3.36 8.823 9.76 
M stipitatum 13 21.81 1.386 7.16 
Não coletadas )3 21.81 1.413 6.89 
M nigra 18 30.20 1.768 6.85 
Ficus sp 1 1.68 5.971 6.44 
L muehlembergianus li 18.46 1.216 6.36 
C.papaya 11 18.46 1.955 5.93 
A. polyphylla 1 11.75 1.902 5.18 
L. guilleminianus 9 15.10 1.016 4.01 
A. aff ramiflorum l 1.68 3.437 3.91 
C. tomentosum 7 11.75 0.664 3.64 
H. bolansae 7 11.75 0.285 3.56 
N. megapotamica 6 10.07 0.911 3.41 
P. gonoacantha 5 8.39 1.069 3.10 
G. integrifolia 3 5.03 1).928 3.03 
G. ulmaefolia 6 10.07 0.373 2.88 
T. catigua 6 10.07 0.623 2.52 
1. marginata 5 6.71 0.291 2.33 
G. macrophylla 3 5.03 0.854 2.26 
T. pallida 5 8.39 0.209 2.25 
e. sãlutaris 2 3.36 1.174 2.11 
G. multifloro 4 6.71 0.121 J.69 

~ e. guazumaefolia 3 5.03 0.119 1.52 
B. riedelianum 2 3.36 0.595 1.23 
Cecropia sp 2 3.36 0.164 1.10 
E. cf moraviana 2 3.36 0.122 1.06 
M elaegnoides 2 3.36 O. 121 1.06 
S. granuloso-leprosum 2 3.36 0.115 1.05 
e. sylvestris 2 3.36 0.081 1.02 
e. gonocarpum 3 5.03 0.106 0.90 
Sc parahyba l 1.68 0.388 0.86 
C. urucurana 1 1.68 0.202 0.67 



.. 

e. megaphylla 1 1.68 0.138 0.61 
Indeterminada 1 1 1.68 0.123 0.59 
P. cf grandiflorum 1 l.68 0.121 0.59 
e. trichotoma 1 1.68 0.108 0.58 
V. polyanthes 1 1.68 0.072 0.54 
E. contortisiliquum 1 1.68 0.064 0.53 
T. triflora l 1.68 0.058 0.53 
Z. rhoifolium ] 1.68 0.057 0.52 
e. langsdorfii 1 1.68 0.044 0.51 
M vestitum 1 1.68 0.037 0.50 
e. laevigatum 1 1.68 0.030 0.50 
Indeterminada 2 1 1.68 0.030 0.50 
P. cf aduncum 1 1.68 0.029 0.50 
P. americana I 1.68 0.025 0.49 
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Número total de indivíduos $)5 16-59 60-450 450~ TOTAL 
(estimado) da população para o 
fragmento(DAP:?!5 cm} 
Número de espécies 18 12 17 4 51 
Percentual do total de ~écies 35.3 23.6 33.3 7.8 100 



.. 

TRECHO PARCELA ARVORES CIPOS TOTAL 

INTERIOR Pl 71,6% 23,8% 95,4% 
P2 26,3% 65,5% 9),8% 

BORDA P3(norte) 46,8% 7,6% 54,4% 
P4{oeste) 30,2% 63,8% 94,00/o 

CLAREIRA PS 16,2% 48,4% 64,6% 
P6 27,7°~-- _1~,70fc, 66,4% 
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Figural. Perfil da borda da Mata do Pomar. No eixo horizontal, distância em metros da borda. No eixo 
vertical, altura em metros. Os números no intenor do perfil referem-se às seguintes espécies: 1- A. 
virgaia; 2- U. baccifera, 3- T. mtcrantha; 4- C. flonbundus, 5- M ntgra; 6- C. papaya; 7- B. 
densiflora; 8- B. forficata. 9- A. polyphylla, l O- L muehlbergianus: 11- não identificada. Os 
números na parte superior do perfil trazem, de cima para baixo, o IDS, a área basal relativa e o IVC 
relativo de não pioneiras A área pontilhada refere-se à cobertura por cipós. Escala l :200. 

Figura 2. Perfil do interior da Mata do Pomar. No eixo horizontal, distância em metros da borda No 
eixo vertical, altura em metros. Os números no interior do perfil se referem às seguintes espécies: 1- 
Minigra; 2- U. bacctfera; 3- Bi forficata; 4- T. catigua; 5- L muehlbergianus, 6- G. mtegrifolta; 7- T. 
pallida; 8- B. densijlora, 9- N. megapotamica; 10- C guasumaefolia; 11- M. elaegnoides, 12- C. 
papaya; 13- T. micrantha; 14- C. floribundus; 15- H. balansae, 16- G. multiflora; 17- M. stiptatum, 
18- C. tomentosum; 19- C. megaphylla; 20- G. macrophyla, 21- Ficus sp .• 22- Cecropia sp .. Os 
números na parte superior do perfil trazem, de cima para baixo, o IDS, a área basal relativa e o IVC 
relativo de não pioneiras. A área pontilhada refere-se a cobertura por cipós. Escala l :200. 

Figura 3. IVC acumulado das espécies pioneiras a intervalos de 20 metros no transecto PA, (ver texto). 

Figura 4. Gradiente de IDS (Índice de desenvolvimento Sucessional) a intervalos de 20 metros no 
transecto PA, (ver texto). As divisões das colunas referem-se, de cima para baixo, às partes, do total do 
IDS, referentes a área basal, índice de diversidade, altura e IVC de não pioneiras, todos relativos. 

Figura 5. Gradiente de IDS (Índice de Desenvolvimento Sucessional) a intervalos de 20 metros no 
transecto PM (ver texto). As divisões das colunas referem-se, de cima para baixo, às partes, do total do 
IDS, referentes a área basal, índice de diversidade, altura e IVC de não pioneiras, todos relativos. 

Tabela I. Espécies encontradas na Mata do Pomar, categoria sucessional a que pertencem e respectivas 
famílias. Pspioceiras; N=não pioneira; ?=categoria sucessional ignorada. Classificação em categoria 

. sucessional segundo consultas a CATIIARINO (1989), GANDOLFI (1991) e observações pessoais. 

Tabela II. Espécies encontradas na Mata do Pomar, número de indivíduos no levantamento (n°IND), 
densidade absoluta (DeA, indivíduos por ha), dominância relativa (DoR) e índice de valor de 

<t importância (IVI). Não coletadas= indivíduos não identificados por estarem totalmente tomados por 
cipós. 

Tabela III. Número de espécies encontradas na Mata do Pomar, por tamanho estimado de população. 

Tabela IV. Cobertura foliar total, cobertura foliar arbórea e cobertura foliar de cipós para seis parcelas 
em três trechos da Mata do Pomar. 
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