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INTRODUÇÃO
Abrigando mais da metade das espécies conhecidas, as florestas tropicais ocupam apenas
7% do planeta (PRIMACK e RODRIGUES, 2002) e a destruição de habitats como esse é a
principal causa de extinções (WILSON, 1997). No Brasil, a criação de pastagens,
silvicultura, agricultura e ações de desmatamento provocam a devastação de grandes áreas
da Mata Atlântica (DEAN, 1996), que se destaca entre os mais ricos e degradados
ecossistemas do planeta (MYERS et al., 2000). A devastação do bioma ocasionou a
fragmentação, onde muitos habitats foram divididos em pedaços de menor tamanho
(PRIMACK e RODRIGUES, 2002). Esta realidade pode influenciar interações biológicas
e ter efeitos sobre a densidade das plantas (BERTANI, 2006). O abandono de muitas
dessas áreas permitiu a formação de florestas secundárias em regeneração (TANIZAKi,
2000) e ocorrem mudanças na riqueza e composição de espécies, assim como no
funcionamento das florestas através de uma sequência de eventos e processos sendo que,
diferentes padrões e intensidade das perturbações, podem ocasionar diferentes mudanças
na estrutura das florestas (GUARIGUATA & OSTERTAG, 2001).
O objetivo deste estudo foi comparar o diâmetro e a altura das árvores (fuste) em duas
áreas de floresta atlântica em diferentes estágios sucessionais.
MATERIAL E MÉTODOS

município de Miguel Pereira (RJ). Uma das áreas pesquisadas está inserida em uma RPPN
(Reserva Particular do Patrimônio Natural; 22º27`31.08”S

43º27`06.86”O) e é uma

floresta com aproximadamente 40 anos de abandono com altitude média de 768m. A outra
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área fica na parte alta da serra Miguel Pereira (22º28`35.60”S 43º28`26.80”O), tem mais
de 80 anos de abandono e altitude média de 874m. Em cada área de estudo foram

metros umas das outras, totalizando 600m² de área amostrada em cada fragmento. Cada
parcela foi dividida em 5 sub-parcelas de 4 metros de largura por 10 metros de
comprimento. Registramos as árvores com no mínimo 1cm de DAP (Diâmetro na Altura
do Peito) e dois metros de altura. A altura do fuste foi medida com auxílio de uma vara de
bambu com nove metros de altura, sendo que, para aqueles indivíduos que apresentaram o
fuste maior que esse número, a altura foi estimada com avaliação visual. Quanto ás
análises, comparamos o diâmetro e a altura das árvores nos dois locais utilizando um teste t
para dados heterocedásticos. Os valores nos resultados são expressos por média e erro
padrão.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
O diâmetro no alto da serra, em regeneração há mais tempo, foi quase o dobro (8,14 ±
0,60cm; n = 357; P = 0,00; Figura 1) do encontrado na floresta da RPPN (5,73 ± 0,37cm; n
= 351) e a altura das árvores (fuste) também foi maior no alto da serra (4,77±0,15m; n =
357; P = 0,00) do que na RPPN (3,19±0,10m; n = 357). Coelho et al. (2003) e Araujo et al.
(2005), estudando uma floresta secundária latifoliada no município de Castanhal, estado do
Pará, também encontraram maiores valores de altura e diâmetro de árvores em áreas com
maior tempo de abandono, assim como Ruschel et al (2009), que estudando uma área de
floresta ombrófila densa no município de São Pedro de Alcântara, estado de Santa
Catarina, encontraram valores mais altos de DAP para uma área em estágio secundário
avançado em relação a outra área em estágio secundário médio. Com base nos dados
obtidos e com a Resolução Conama nº 6 (1994), pode-se classificar a área da RPPN como
uma floresta em estágio médio de sucessão secundária e a área do Alto da Serra como
floresta em estágio avançado.
CONCLUSÃO
Apesar da degradação florestal na região, a área em regeneração há mais de 80 anos
apresentou vegetação mais desenvolvida do que a outra área com 40 anos de abandono.
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