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RESUMO
Foram avaliados os aspectos florísticos e fitossociológicos de duas comunidades de
palmeiras encontradas em fragmentos florestais com e sem bambu (Guadua spp.)
dominante no subosque na área da APA Igarapé São Francisco, localizada nos
municípios de Rio Branco e Bujari, no Acre. O resultado indicou a ocorrência de 812
indivíduos em diferentes estágios de crescimento, pertencentes a 11 gêneros e 16
espécies de palmeiras. A floresta sem bambu apresentou maior quantidade de
indivíduos e espécies e um gênero a menos que a floresta com bambu, indicando
que a presença do bambu contribuiu para a menor densidade de palmeiras nas
parcelas em que o mesmo estava presente. As espécies mais abundantes nas duas
tipologias foram Astrocaryum ulei e Attalea phalerata. As parcelas das áreas de
baixio e encosta nos dois fragmentos avaliados apresentaram maior número de
espécies do que as de platô. A similaridade florística foi maior entre as parcelas
instaladas nas áreas de baixio e encosta. A diversidade florística foi muito baixa e
equivalente (H’=2,12 em floresta sem bambu e H’=2,11 na floresta com bambu). A
espécie com maior valor de importância (VI) na floresta sem bambu foi Oenocarpus
mapora, enquanto Euterpe precatoria apresentou maior VI na floresta com bambu.
No que se refere à estrutura demográfica das espécies, a floresta sem bambu
favoreceu a ocorrência de estruturas populacionais tendendo para o ‘J’ invertido,
característica de populações estáveis e auto-regenerativas, com destaque para
Euterpe precatoria, Socratea exorrhiza, Chamaedorea pauciflora e Attalea phalerata.
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, Arecaceae, ecologia de palmeiras, Inventário
florestal
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FLORISTIC AND PHYTOSOCIOLOGICAL ASPECTS OF COMMUNITIES OF
PALM TREES (ARECACEAE) IN FOREST FRAGMENTS WITH AND WITHOUT
BAMBOO (GUADUA SPP.) APA IGARAPÉ IN SÂO FRANCISCO, ACRE
ABSTRACT
The floristic and phytosociological aspects of two palm communities found in forest
fragments with and without bamboo (Guadua spp.) dominating the forest understory
in the conservation area ‘APA Igarapé San Francisco’, located in the municipalities of
Rio Branco and Bujari in Acre were evaluated. The result indicates the presence of
812 palm individuals at different growth stages, belonging to 11 genera and 16 palm
species. The forest without bamboo had a greater number of individuals, more
species and one genus less than the forest with bamboo, suggesting that the
presence of bamboo contributed to a lower density of palm trees. The most abundant
species in the two surveyed forest were Astrocaryum ulei and Attalea phalerata. In
both forest types plots from of lowland and slopes areas had a greater number of
species than the ones installed in plateau areas. Floristic similarity was higher
between plots established in the lowland and slope. Floristic diversity was very low
and equivalent in both forest types: H'= 2.12 in the forest without bamboo, and
H'=2.11 in the forest with bamboo. The species with the highest importance value
(VI) in the forest without bamboo was Oenocarpus mapora while Euterpe precatoria
showed higher VI in the forest with bamboo. With regard to the demographic
structure of the species, the forest without bamboo favored the occurrence of
population structures tending to the inverted 'J', characteristic of stable and selfregenerative populations, especially Euterpe precatoria, Socratea exorrhiza,
Chamaedorea pauciflora and Attalea phalerata.
KEYWORDS: Amazon, Arecaceae, Forest Inventory, Palm Ecology
INTRODUÇÃO
As palmeiras definem o que conhecemos como trópicos devido a sua
abundância e a natural associação das mesmas à flora tropical. Elas pertencem à
família botânica Arecaceae, uma das mais importantes e representativas na região
amazônica, e constituem um importante componente das florestas da região,
podendo ser encontradas em todos os estratos florestais, tipos de solos e níveis
topográficos, além de apresentar grande diversidade de formas de crescimento
(BALSLEV et al., 2011; KAHN & CASTRO, 1985; KRISTIANSEN et al., 2012).
A família apresenta alta diversidade específica e morfológica, grande
abundância em áreas naturais e antropizadas, e possui grande importância
econômica e sócio-cultural para as populações tradicionais da Amazônia. Entretanto,
a destruição de grandes extensões florestais na região devido à expansão das
atividades humanas, especialmente o desmatamento para a prática de atividades
agropecuárias tem contribuído para a diminuição da diversidade, da abundância e
do uso das palmeiras pelos habitantes da região (FERREIRA, 2005).
Uma das consequências ecológicas do desmatamento em curso na Amazônia
é a fragmentação da floresta, que afeta diretamente o equilíbrio natural das
comunidades vegetais, causando a amplificação do efeito de borda e alterando o
micro-clima florestal (LAURANCE et al., 2011). Essas alterações locais podem
transformar algumas áreas florestais em ambientes inóspitos para algumas espécies
e extremamente favoráveis para outras (PACIENCIA & PRADO, 2004). No caso
especifico das palmeiras, ROCHA & SILVA (2005) verificaram que a fragmentação
florestal está favorecendo a expansão populacional das espécies Astrocaryum
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gynacanthum e Maximiliana maripa, na região de Bragança, no Pará. No Acre,
CARVALHO et al. (2010) observaram que a fragmentação dos remanescentes
florestais da Área de Proteção Ambiental (APA) Raimundo Irineu Serra (APARIS),
localizada no perímetro urbano da cidade de Rio Branco, está favorecendo o
aumento da densidade de Attalea phalerata, especialmente nos fragmentos
florestais mais jovens.
Embora o conhecimento taxonômico sobre as palmeiras amazônicas tenha
sido muito ampliado nas últimas décadas (GALEANO & BERNAL, 2010;
HENDERSON, 1995; LORENZI et al., 2010), os estudos relativos à ecologia das
comunidades de palmeiras na região ainda não permitem uma compreensão
abrangente das mesmas (FAUSTINO & PAULA, 2014; FREITAS et al., 2012;
RAUPP & CINTRA, 2010; 2011; ROSA et al., 2014; SHIMBO, 2013). Da mesma
forma, dados fitossociológicos sobre a composição florística e dinâmica das
palmeiras nos diversos ecossistemas amazônicos ainda são escassos em
decorrência da maioria dos inventários florestais realizados na região adotarem
critérios de inclusão (DAP ≥ 10 cm) que excluem a maioria das espécies de
palmeiras nativas (ROCHA & SILVA, 2005), especialmente aquelas dos gêneros
Bactris e Geonoma, os mais diversificados na região (HENDERSON, 1995).
É importante ressaltar a ocorrência, no sudoeste da Amazônia, de 161.500
km² de florestas abertas com bambu (Guadua spp.) dominando o subosque
(CARVALHO et al., 2013). De uma maneira geral florestas dominadas por bambus
apresentam-se estruturalmente alteradas, com uma menor densidade das árvores e
uma redução de 30-50% do potencial de armazenamento de carbono. A presença
do bambu pode afetar ainda o influxo de espécies arbóreas, enfraquecer a
habilidade competitiva de espécies com baixa capacidade de adaptação e alterar a
composição florística, reduzindo em quase 40% o número de espécies na amostra
de um hectare (SILVEIRA, 2005; LIMA et al., 2012; ROCKWELL et al., 2014).
Apesar de ocupar cerca de 40% do território acreano (SILVEIRA, 2005) e da
grande importância fitoecológica, a literatura abordando aspectos florísticos e
fitossociológicos de comunidades de palmeiras nativas em florestas com bambu
ainda é escassa ou inexistente. Esta condição dificulta a exploração e o manejo
sustentado dos recursos oferecidos pelas palmeiras existentes nestas florestas,
colocando em risco a preservação destas espécies e do estoque genético que elas
representam.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho avaliar e comparar a riqueza,
abundância, distribuição, diversidade e densidade das comunidades de palmeiras
em fragmentos de florestas com e sem bambu dominante no subosque. Além disso,
também foram verificadas as diferenças e similaridades florísticas entre as
comunidades de palmeiras nas duas tipologias florestais.
MATERIAL E MÉTODOS
Localização e caracterização da área de estudo
O estudo foi desenvolvido em dois fragmentos florestais localizados em áreas
de terra firme na Área de Proteção Ambiental (APA) Igarapé São Francisco. Esta
APA está localizada nos municípios de Rio Branco e Bujari (68°10’W; 09°55’S –
68°00’W; 10°00’S), na região leste do Acre (Figura 1), e possui área total de 30 mil
hectares, das quais 18,1 mil já foram desmatadas e 11,9 mil são cobertas por um
mosaico de fragmentos florestais primários e secundários em diferentes estádios de
regeneração (VIEIRA & LACERDA, 2005; SILVA & FRANÇA, 2013).
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O clima local é quente e úmido com dois períodos climáticos bem
caracterizados: estação chuvosa que se estende de novembro a abril, e estação
seca entre maio e outubro. A temperatura média anual varia entre 24,7ºC e 25,1ºC e
a precipitação média anual entre 1773 e 1877 mm. O relevo local é suave ondulado,
com altitude variando entre 140 e 240 m, e os solos predominantes são do tipo
Argissolo Amarelo e Argissolo Vermelho (VIEIRA & LACERDA, 2005; ACRE, 2006).

FIGURA 1 – APA Igarapé São Francisco, nos municípios de Rio Branco e Bujari, no
Estado do Acre: a) Fragmento florestal sem bambu dominante no
subosque; e b) Fragmento florestal com bambu dominante no
subosque.
Fonte: ZEAS/Prefeitura Municipal de Rio Branco.
As tipologias vegetais predominantes na região da APA são ‘Floresta Aberta
com Bambu’ e ‘Floresta Aberta com Palmeiras’. Dentre as palmeiras comumente
observadas nas tipologias florestais ocorrentes na APA se destacam Astrocaryum
ulei, Phytelephas macrocarpa, Euterpe precatoria, Attalea phalerata e Socratea
exorrhiza (ACRE, 2006).
Levantamentos florísticos realizados na área identificaram 61 famílias, 181
gêneros e 206 espécies de Magnoliophyta e Pteridophyta, que representam 5% da
riqueza florística do Acre e 20% da riqueza estimada para o município de Rio Branco
(VIEIRA & LACERDA, 2005). Trata-se, portanto de uma área de grande importância
para a conservação da biodiversidade, sendo urgente à implantação de ações de
conservação para a referida área.
O fragmento florestal com bambu (Guadua spp.) dominante no subosque
localizava-se na parte norte da APA, com acesso através da rodovia BR-364, e o
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fragmento florestal sem bambu dominante no subosque estava localizado na parte
sudoeste da APA, com acesso através da rodovia AC-90.
Amostragem e coleta de dados
Antes da escolha dos locais para a instalação das parcelas nas áreas de
floresta com e sem bambu, foi efetuada uma visita in loco para avaliar as condições
de variabilidade da composição florística e as condições logísticas dos locais. A
amostragem dos dados foi feita utilizando-se o método de parcelas (MÜLLERDOMBOIS & ELLENBERG, 1974). Em cada fragmento foram instaladas nove
parcelas de 20 m x 20 m (400 m²), totalizando 18 parcelas e 7.200 m² (0,72 ha) de
área amostral. Em cada fragmento, as parcelas, em grupos de três, foram
distribuídas aleatoriamente em áreas de platôs, encostas e locais adjacentes à rede
de drenagem (baixio).
Em cada parcela amostrada foram registradas as espécies de palmeiras
presentes e avaliados a altura, diâmetro na base do estipe (no caso de espécies de
pequeno porte), diâmetro a altura do peito (no caso de espécies de grande porte),
número de folhas, presença/ausência de flores e frutos, e, no caso das espécies
cespitosas, número de estipes. Para as análises, as espécies cespitosas foram
consideradas como um único indivíduo.
Para estudar a estrutura populacional, os indivíduos amostrados foram
classificados em cinco classes considerando o tamanho e as características
vegetativo-reprodutivas (CARVALHO, 2007):
- Classe 1: indivíduos medindo até 50 cm de altura;
- Classe 2: indivíduos com mais de 50 cm até 1 m de altura;
- Classe 3: indivíduos acima de 1 m de altura, sem estipe aparente;
- Classe 4: indivíduos com estipe aparente, não-reprodutivos;
- Classe 5: indivíduos adultos que já atingiram o estágio reprodutivo.
Em relação ao estágio de crescimento, a classe 1 abrangeu os indivíduos em
fase de plântula, as classes 2 e 3 abrangeram os indivíduos jovens e as classes 4 e
5, os indivíduos adultos. No caso de espécies acaulescentes a classe 4 foi
desconsiderada (CARVALHO, 2007).
Para a coleta dos dados de DAP e altura foi utilizada uma fita diamétrica e
métrica, para os indivíduos com altura superior a dois metros, a mesma foi estimada.
A identificação botânica das espécies de palmeiras encontradas nas parcelas
foi realizada in loco considerando suas características dendrológicas (folhas, hábito,
estipe, presença ou ausência de espinhos, frutos e inflorescências) e mediante o uso
de bibliografia especializada (LORENZI et al., 2010).
Determinação da composição, diversidade e similaridade florística e dos
parâmetros fitossociológicos
A diversidade florística foi determinada mediante o emprego do índice de
Shannon-Wiener (H') (MAGURRAN, 1988). A similaridade florística foi calculada
utilizando-se o Índice de similaridade de Jaccard (SJ) (BROWER & ZARR, 1984). Os
parâmetros fitossociológicos estimados formam: Densidade Absoluta (DA) e Relativa
(DR); Dominância Absoluta (DoA) e Relativa (DoR); Frequência Absoluta (FA) e
Relativa (FR) e Índices de Valor de Cobertura (VC) e Importância (VI), conforme
sugerido por MÜLLER-DOMBOIS & ELLEMBERG (1974).
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Análise dos dados
Os dados foram tabulados no software Microsoft Office Excel 2007. O índice
de diversidade de Shannon-Wiener (H’), os parâmetros de densidade e frequência,
em valores absolutos e relativos foram calculados utilizando o software Mata Nativa
versão 2.0. O índice de similaridade de Jaccard (SJ), para quantificar a similaridade
entre as comunidades, foi calculado utilizando-se o programa Biodiversity
Professional versão 2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Composição florística geral
Nas 18 parcelas avaliadas nas duas tipologias florestais inventariadas foram
encontrados 812 indivíduos em diferentes estádios de crescimento, pertencentes a
12 gêneros e 16 espécies de palmeiras (Tabela 1), sendo que duas taxas (Attalea
sp. e Bactris sp.) foram identificadas apenas ao nível de gênero. Os gêneros mais
diversos foram Bactris, com três espécies, seguido de Attalea e Geonoma, com duas
espécies cada.
TABELA 1 – Ocorrência e número de indivíduos de espécie de palmeiras
encontrados nas parcelas das áreas de baixio, encosta e platô em
dois fragmentos de floresta com e sem bambu (Guadua spp.)
dominante no subosque na APA Igarapé São Francisco, nos
municípios de Rio Branco e Bujari, no Estado do Acre.

Fonte: Dados deste estudo, 2013.
No fragmento florestal do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do
Acre (UFAC), em Rio Branco, MAIA & FERREIRA (2002) identificaram 27 espécies
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distribuídas entre 15 gêneros de palmeiras nativas e introduzidas. CARVALHO et al.
(2010) encontraram 19 espécies e 12 gêneros de palmeiras em um fragmento
florestal composto por floresta primária e secundária na APA Raimundo Irineu Serra,
nas cercanias de Rio Branco. SILVA et al. (2009) identificaram 27 espécies
distribuídas em 13 gêneros de palmeiras no Parque Ambiental Chico Mendes, em
Rio Branco. No Horto Florestal da mesma cidade foram identificadas 23 espécies de
palmeiras distribuídas em 14 gêneros (SANTOS et al., 2009).
Composição florística do fragmento florestal sem bambu
Nas nove parcelas da área de floresta sem bambu foram encontrados 532
indivíduos (65,52% do total amostrado nas duas tipologias florestais) em diferentes
estágios de crescimento, pertencentes a 13 espécies e 11 gêneros de palmeiras. Os
gêneros mais diversificados foram Attalea e Bactris, com duas espécies cada, sendo
que alguns indivíduos foram identificados apenas ao nível de gênero. SILVA et al.
(2011) encontram 236 indivíduos em diferentes estádios de crescimento
pertencentes a nove gêneros e 13 espécies de palmeiras em 0,72 ha de floresta
sem bambu na Fazenda Experimental (FE) Catuaba, uma unidade de pesquisa
pertencente à UFAC localizada no Município de Senador Guiomard, na região leste
do Acre.
A espécie mais abundante foi Astrocaryum ulei, com 125 indivíduos, seguida
de Attalea phalerata com 112 indivíduos e Attalea butyracea com 108 indivíduos.
Juntas, essas três espécies representam 64,85% dos indivíduos amostrados nesta
tipologia. SILVA et al. (2013), estudando uma área de floresta sem bambu na
Floresta Estadual do Rio Gregório, no município de Tarauacá, na região central do
Acre, encontraram maior abundância entre as espécies A. ulei, com 304 indivíduos,
Iriartea deltoidea, com 77 indivíduos, e Euterpe precatoria, com 62 indivíduos.
CARVALHO et al. (2010), no estudo que realizaram na APA Raimundo Irineu
Serra, encontraram um número muito elevado de indivíduos da espécie A. phalerata,
indicando que o processo de recomposição das palmeiras nessa área é anormal,
pois esta espécie é mais dominante em florestas secundárias em estádios iniciais de
regeneração.
a) Área de baixio da floresta sem bambu
Nas nesta área, as espécies mais abundantes na primeira parcela foram A.
butyracea, com 32 indivíduos, Socratea exorrhiza, com 27 indivíduos e E. precatoria,
com 20 indivíduos. As espécies menos numerosas foram Bactris maraja,
Desmoncus mitis e Maximiliana maripa, com apenas um indivíduo cada. Na segunda
parcela, as espécies mais abundantes foram A. phalerata e A. butyracea, com 54 e
24 indivíduos respectivamente. B. maraja, Bactris sp. e D. mitis, foram as menos
abundantes, com apenas um indivíduo cada. Na terceira parcela as espécies mais
abundantes foram A. ulei, com 24 indivíduos, e A. phalerata, com 17 indivíduos.
Bactris concinna e E. precatoria foram as menos abundantes, com apenas um
indivíduo cada.
JARDIM & CUNHA (1998), estudando comunidades de palmeiras em
florestas de várzea nos municípios de Acará e Limoeiro do Ajuru, no Pará,
identificaram Euterpe oleracea, Geonoma baculifera, Astrocaryum murumuru,
Mauritia flexuosa, Bactris major, S. exorrizha e Manicaria saccifera como as
espécies mais frequentes. No estuário do rio Amazonas, JARDIM et al. (2007)
encontraram 15 espécies de palmeiras em floresta de várzea, sendo que as mais
abundantes foram: Euterpe oleracea, com 931 indivíduos, Astrocaryum murumuru,
220, Bactris minor, 89, Raphia taedigera, 82, S. exorrhiza, 71, B. maraja, 38,
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Manicaria saccifera, 34, e Mauritia flexuosa, 30. Houve ainda a ocorrência de três
espécies escandentes: D. mitis, com 28 indivíduos, Desmoncus orthacanthos, com
12, e Desmoncus polyacanthos com 21 indivíduos.
b) Área de encosta da floresta sem bambu
Na primeira parcela desta área A. ulei e A. butyracea foram as espécies mais
abundantes, com 26 e 19 indivíduos respectivamente. As espécies menos
numerosas foram B. concinna e E. precatoria, com apenas um indivíduo cada. Na
segunda parcela as espécies mais numerosas foram A. ulei, A. butyracea e A.
phalerata, com 17, oito e oito indivíduos respectivamente. Chamaedorea pauciflora e
Geonoma acaulis foram as espécies menos abundantes, com apenas um indivíduo
cada. Na terceira parcela as espécies mais abundantes foram A. butyracea, A. ulei e
A. phalerata, com 13, 10 e 10 indivíduos respectivamente. As espécies menos
abundantes foram Bactris sp., D. mitis e Phytelephas macrocarpa, com apenas um
indivíduo cada.
No estudo realizado por SILVA et al. (2013) na Floresta Estadual do Rio
Gregório, os resultados obtidos mostraram A. ulei, com 97 indivíduos, como a
espécie mais abundante da área.
c) Área de platô da floresta sem bambu
Na primeira parcela desta área a espécie mais abundante foi A. ulei com 21
indivíduos. As espécies E. precatoria, A. phalerata e A. butyracea foram as menos
abundantes com apenas um indivíduo cada. Na segunda parcela A. ulei foi a mais
abundante com oito indivíduos. As espécies A. butyracea, C. pauciflora, G. acaulis e
P. macrocarpa foram as menos abundantes, com apenas um indivíduo cada. Na
terceira parcela as espécies mais abundantes foram A. ulei e E. precatoria, com sete
e seis indivíduos respectivamente. As espécies G. acaulis e Oenocarpus mapora
apresentaram apenas um indivíduo cada.
CARVALHO et al. (2010), estudando comunidades de palmeiras em áreas de
platô na APA Irineu Serra, em Rio Branco, encontraram as espécies E. precatoria,
G. acaulis e S. exorrhiza como as mais abundantes.
Composição florística do fragmento florestal com bambu
Nas nove parcelas estudadas foram encontrados 280 indivíduos (34,48% do
total amostrado nas duas tipologias florestais) pertencentes a 14 espécies e 10
gêneros.
Os gêneros mais diversos foram Bactris, com três espécies, Attalea, com
duas espécies, e Desmoncus com duas espécies. SILVA et al. (2011) encontraram
165 indivíduos pertencentes a nove gêneros e 17 espécies de palmeiras em uma
área de floresta com bambu na FE Catuaba.
A espécie mais abundante foi A. ulei, com 88 indivíduos, seguida por A.
phalerata, com 52 indivíduos e P. macrocarpa, com 40 indivíduos, que juntas
representam 64,29% dos indivíduos amostrados nesta tipologia. Na área de floresta
com bambu da APA Irineu Serra, em Rio Branco, CARVALHO et al. (2010)
verificaram que A. ulei e A. phalerata eram as espécies mais abundantes.
a) Área de baixio da floresta com bambu
Nesta área as espécies mais abundantes na primeira parcela foram A. ulei,
com nove indivíduos, e Geonoma deversa, com quatro indivíduos. As espécies
menos numerosas foram B. conncina, P. macrocarpa e E. precatoria, com três
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indivíduos cada. Na segunda parcela as espécies mais abundantes foram P.
macrocarpa e A. ulei, com 16 e 11 indivíduos respectivamente. As espécies menos
numerosas foram B. concinna, Bactris sp., G. deversa e G. acaulis, com apenas um
indivíduo cada. Na terceira parcela as espécies mais abundantes foram A. phalerata
e A. ulei, com 12 e dez indivíduos, respectivamente. As espécies menos abundantes
foram B. maraja, Aiphanes aculeata, Bactris dahlgreniana, Bactris sp., e A.
butyracea, com apenas um indivíduo cada.
SILVA et al. (2011), estudando comunidades de palmeiras em fragmento
florestal com bambu na FE Catuaba, encontraram que A. ulei, E. precatoria e G.
acaulis apresentavam maior número de indivíduos.
b) Área de encosta da floresta com bambu
Na primeira parcela desta área as espécies mais abundantes foram A.
phalerata e B. concinna com dez e oito indivíduos respectivamente. G. acaulis e A.
aculeata foram as espécies menos abundantes, com dois e três indivíduos cada. Na
segunda parcela as espécies A. ulei e A. phalerata foram as mais numerosas, com
nove indivíduos cada. As espécies B. maraja, G. acaulis e O. mapora foram as
menos abundantes com apenas um indivíduo cada. Na terceira parcela A. ulei e A.
phalerata foram as mais numerosas, com nove e oito indivíduos respectivamente. B.
concinna, G. acaulis, A. aculeata e A. butyracea foram as menos abundantes com
apenas um indivíduo cada.
SILVA et al. (2011), na pesquisa realizada na FE Catuaba, verificaram que A.
ulei e A. gynacanthum, com 21 e oito indivíduos respectivamente, eram as espécies
mais abundantes.
c) Área de platô da floresta com bambu
Na primeira parcela dessa área as espécies mais abundantes foram A. ulei e
A. phalerata, com cinco indivíduos cada. As espécies O. mapora, B. concinna e E.
precatoria foram as menos abundantes com dois indivíduos cada. Na segunda
parcela a espécie A. ulei foi a mais abundante, com 24 indivíduos, e E. precatoria a
menos abundante, com dois indivíduos. Na terceira parcela as espécies mais
abundantes foram P. macrocarpa e A. ulei,com seis e cinco indivíduos
respectivamente. As espécies menos representativas foram Aiphanes aculeata, E.
precatoria e B. maraja, com apenas um indivíduo cada.
SILVA et al. (2011) encontraram resultado semelhante em um estudo
realizado na FE Catuaba, onde A. ulei e Aiphanes aculeata, com 11 e nove
indivíduos respectivamente, foram as espécies mais abundantes.
Diversidade de Shannon-Wiener (H’)
A diversidade das palmeiras, conforme o índice de Shannon-Wiener (H’)
encontrada na área de floresta sem bambu foi de 2,12 (Tabela 2) e na área de
floresta com bambu 2,11 (Tabela 3).
SILVA (2008) encontrou resultado de diversidade igual a 1,47 ao estudar uma
comunidade de palmeiras em floresta primária aberta no município de Porto Velho,
Rondônia. No estudo realizado por CARVALHO et al. (2010) na APA Irineu Serra os
valores da diversidade florística encontrada variou entre 3,72 a 4,57, dependendo da
idade dos fragmentos florestais que eles avaliaram.
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TABELA 2 – Diversidade de Shannon-Wiener
(H’) nas parcelas do fragmento florestal sem
bambu (Guadua spp.) dominante no subosque
na APA Igarapé São Francisco, nos municípios
de Rio Branco e Bujari, no Estado do Acre.

Fonte: Dados deste estudo, 2013.
TABELA 3 – Diversidade de Shannon-Wiener
(H’) nas parcelas do fragmento florestal com
bambu (Guadua spp.) dominante no subosque
na APA Igarapé São Francisco, nos municípios
de Rio Branco e Bujari, no Estado do Acre.

Fonte: Dados deste estudo, 2013.
Similaridade florística
A matriz de similaridade de Jaccard relacionou as 13 espécies de palmeiras
encontradas na área de floresta sem bambu e as 14 espécies encontradas na área
com bambu, distribuídas em suas respectivas parcelas.
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a) Fragmento florestal sem bambu
As parcelas P6 e P5 (encosta) são as mais similares (70,00%), seguida pelas
parcelas P5 (encosta) e P3 (baixio) (69,90%) e pelas parcelas P4 (encosta) e P3
(baixio) (67,74%) (Tabela 4).
SILVA et al. (2013), no estudo que realizaram na Floresta Estadual do Rio
Gregório, em Tarauacá, Acre, encontraram na área de baixio as parcelas mais
similares entre si (77, 39%), seguida pelas parcelas da encosta e baixio (76,19 %).

TABELA 4 – Matriz de similaridade de Jaccard das parcelas instaladas no fragmento
florestal sem bambu (Guadua spp.) dominante no subosque na APA
Igarapé São Francisco, nos municípios de Rio Branco e Bujari, no
Estado do Acre.

Fonte: Dados deste estudo, 2013.
b) Fragmento florestal com bambu
Nesta área a maior similaridade ocorreu entre as parcelas P15 (encosta) e
P12 (baixio) (79,41%), seguida pelas parcelas P15 (encosta) e P14 (encosta)
(76,05%) e pelas parcelas P14 (encosta) e P12 (baixio) (72,00%) (Tabela 5).
SILVA et al. (2011), na área de floresta com bambu da FE Catuaba, no Acre,
encontram maior similaridade entre as parcelas de encosta e platô (73,68%),
seguida pelas parcelas de baixio e encosta (66,67%).
TABELA 5 – Matriz de similaridade de Jaccard das parcelas instaladas no fragmento
florestal com bambu (Guadua spp.) dominante no subosque na APA
Igarapé São Francisco, nos municípios de Rio Branco e Bujari, no
Estado do Acre.

Fonte: Dados deste estudo, 2013.
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Estrutura horizontal das palmeiras
a) Fragmento florestal sem bambu
A amostragem na área em questão resultou em uma densidade total de 532
ind.ha-1 e uma área basal de 1,2836 m2ha-1 (Tabela 6). LIMA et al. (2013) em um
estudo realizado na APA Igarapé São Francisco em que consideram o conjunto de
todos os indivíduos arbóreos encontrados, verificaram um valor de área basal
equivalente a 4,29 m²/ha.
As espécies que apresentaram a maior densidade relativa e frequência
relativa, respectivamente, foram A. ulei (23,5%) e (11,39%), A. phalerata (21,05%) e
(11,39%) e A. butyracea (20,3%) e (11,39%). SANTOS et al. (2010), em estudo
realizado em vários fragmentos florestais da APA Lago do Amapá em Rio Branco,
encontrou maior densidade relativa e frequência relativa nas espécies A. ulei
(56,25%) e (31,25%) seguida por A. phalerata (30,47%) e (31,25%).
A espécie com maior Valor de Importância (VI) foi O. mapora (VI=18,79; N=6),
seguida de A. phalerata (VI=15,21; N=112) e A. ulei (VI=12,19; N=125). SILVA
(2008), em seu estudo em floresta primária aberta no município de Porto Velho,
Rondônia, encontrou maior VI para a espécie Astrocaryum acaule, seguida de A.
gynacanthum e E. precatoria.
Os valores de densidade e frequência relativa de A. ulei e A. phalerata podem
ser explicados pela presença de uma clareira produzida pela queda de uma árvore,
fato que cria condições ideais para a regeneração destas espécies. Esses valores
apontam ainda para a importância do gênero Attalea na regeneração da floresta,
que são heliófilas e são muito agressivas na colonização de clareiras recém-abertas
pela queda das árvores. Indiretamente, o rápido crescimento das espécies de
Attalea também favorece o estabelecimento de outras espécies de palmeiras nas
citadas clareiras (SANTOS et al., 2010).
b) Fragmento florestal com bambu
A densidade total nesta área foi de 280 ind.ha-1 e a área basal 0,2753 m2ha-1
(Tabela 7). A menor densidade de palmeiras observada neste tipo de floresta indica
que o bambu realmente altera a estrutura da floresta, diminui a densidade e a área
basal como ressaltado por LIMA et al. (2012) e SILVEIRA (2005).
As espécies que apresentaram a maior densidade relativa e frequência
relativa foram A. ulei (31,43%) e (12,68) e A. phalerata (18,57%) e (11,27%). SILVA
et al. (2013), observaram que as espécies com as maiores densidades e frequência
relativas na Floresta Estadual do Rio Gregório, em Tarauacá, Acre, foram A. ulei
(33,63 %) e (7,18 %), Iriartea deltoidea (8,52 %) e (6,08 %) e Geonoma sp. (6,97 %)
e (7,18 %).
A espécie com maior valor de importância foi E. precatoria (VI=34,65%;
N=18), seguida de A. ulei (VI=18,3%; N=88). Na área de floresta com bambu da FE
Catuaba, SILVA et al. (2011), verificaram que a espécie com maior VI foi Iriartea
deltoidea (VI=20,61; N=4), seguida por A. ulei (VI=19,96; N=61).
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Estrutura populacional das espécies de palmeiras
A espécie Astrocaryum ulei foi encontrada nas duas tipologias florestais
estudadas (Figura 4a). Na floresta sem bambu foi encontrada maior abundância de
indivíduos das classes 1, 2 e 3, e poucos indivíduos nas demais classes. Na área de
floresta com bambu houve predominância das classes 1, 2 e 3, não havendo
nenhum indivíduo da classe 4 e um número bastante reduzido de adultos da classe
5. De maneira geral, a maioria dos indivíduos se concentrou nas classes de iniciais
de plântulas e jovens, indicando que as populações da espécie possuem capacidade
para se desenvolver nessas áreas.
Attalea butyracea ocorreu nas duas áreas estudadas (Figura 4b). Na área de
floresta sem bambu foram encontrados indivíduos apenas nas classes 1, 2 e 3. Na
área de floresta com bambu foi encontrada maior abundância de indivíduos nas
classes 2 e 3, havendo um menor número de indivíduos na classe 1 e nenhum
indivíduo nas classes 4 e 5. Essa condição pode indicar que a espécie deve estar
encontrando dificuldades para se estabelecer nesta tipologia florestal.
Attalea phalerata foi encontrada nas duas tipologias florestais (Figura 4c). Na
área de floresta sem bambu foi registrado um maior número de indivíduos nas
classes 1 e 2, e menor número nas demais classes, mostrando que a espécie
parece estar encontrando condições favoráveis para seu estabelecimento nesta
área. Na área de floresta com bambu foram encontrados indivíduos apenas nas
classes 1, 2 e 3. A ausência de indivíduos nas classes de maior tamanho aponta
para um desequilíbrio na população e a falta de plantas porta sementes pode
comprometer a sustentabilidade da população no longo prazo. Por outro lado, o fato
de haver maior abundância de indivíduos das classes menores é inesperado e
sugere que indivíduos adultos reprodutivos devem existir em áreas adjacentes,
sendo as sementes dispersadas regularmente para a área estudada.
TUCKER LIMA (2007) avaliou o potencial produtivo de A. phalerata em
pastagens e florestas nos estados do Acre e Rondônia e constatou que a espécie é
mais produtiva quando ocorre em áreas de pastagens do que em áreas de florestas.
Para CARVALHO et al. (2010), A. phalerata é afetada positivamente pela
fragmentação devido ao comportamento típico de espécie invasora. Por fim, de
GRANVILLE (1992) sugere que a razão de algumas espécies de palmeiras com
estipe solitário, como A. phalerata, muitas vezes serem abundantes em florestas
alteradas deve-se ao fato delas terem se adaptado para preencher as lacunas do
dossel da floresta e à capacidade de colonizar ambientes de borda, que apresentam
fatores ecologicamente limitantes para o desenvolvimento da maioria das espécies.
Bactris concinna foi encontrada nas duas tipologias estudadas (Figura 4d). Na
área de floresta sem bambu foi verificado um maior número de indivíduos na classe
4, menor número de indivíduos nas classes 1 e 3, e nenhum indivíduo na classe 2 e
5. Na área de floresta com bambu foi encontrada maior abundância de indivíduos
nas classes 2, 3 e 4, e poucos indivíduos nas demais classes. De uma maneira
geral, a estrutura populacional da espécie nas duas tipologias florestais se mostra
irregular e a sobrevivência e estabilidade da mesma nestes locais parece ameaçada.
Bactris maraja foi encontrada nas duas áreas estudadas (Figura 4e). Na área
de floresta sem bambu foi encontrado maior número de indivíduos nas classes 2 e 3,
menor número de indivíduos na classe 1 e nenhum indivíduo nas classes 4 e 5. Na
área de floresta com bambu a situação foi similar e, da mesma forma que B.
concinna, a existência da espécie nas duas tipologias florestais não parece
garantida no longo prazo.
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FIGURA 4 – Estrutura populacional das espécies de palmeiras amostradas nos fragmentos
florestais com e sem bambu (Guadua spp.) dominante no subosque na APA
Igarapé São Francisco, nos municípios de Rio Branco e Bujari, no Estado
do Acre: a) Astrocaryum ulei; b) Attalea butyraceae; c) Attalea phalerata; d)
Bactris concinna; e) Bactris maraja. Fonte: Dados deste estudo, 2013.

Euterpe precatoria ocorreu nas duas tipologias estudadas (Figura 5a). Na área de
floresta sem bambu foi encontrado maior número de indivíduos nas classes 1 e
menores quantidades nas demais classes. Nesta área a estrutura populacional está
equilibrada e suas perspectivas de existência no longo prazo parecem estar
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garantidas. Na área de floresta com bambu foi encontrado um maior número de
indivíduos nas classes 1, 3 e 5, mas de uma maneira geral a estrutura é bastante
irregular e a quantidade de indivíduos menor que na área de floresta sem bambu.
Euterpe precatoria é classificada como uma espécie tolerante à sombra (DENSLOW,
1980, citado por ROCHA, 2004) ou clímax (BUDOWSKI, 1965 citado por ROCHA,
2002), ou seja, a sua germinação, crescimento e alcance da maturidade reprodutiva
ocorrem sob condições da floresta madura e com muita sombra. A menor
quantidade de indivíduos da espécie na área de floresta sem bambu é reflexo desse
comportamento, pois esta tipologia florestal, em razão da menor densidade arbórea,
apresenta condições elevadas de luminosidade que não favorecem o
desenvolvimento da espécie.

FIGURA 5 – Estrutura populacional das espécies de palmeiras amostradas nos fragmentos
florestais com e sem bambu (Guadua spp.) dominante no subosque na APA
Igarapé São Francisco, nos municípios de Rio Branco e Bujari, no Estado do
Acre: a) Euterpe precatoria; b) Geonoma acaulis; c) Oenocarpus mapora; d) P.
macrocarpa. Fonte: Fonte: Dados deste estudo, 2013.
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Geonoma acaulis ocorreu nas duas tipologias florestais estudadas (Figura
5b). Na área de floresta sem bambu foram encontrados indivíduos apenas nas
classes 1 e 2. Na área de floresta com bambu foi encontrado maior número de
indivíduos nas classes 1 e 2, na classe 5 houve apenas um indivíduo, e nas demais
classes não foi encontrado nenhum indivíduo.
Oenocarpus mapora ocorreu nas duas áreas estudadas. Na área de floresta
sem bambu (Figura 5c) foi encontrado maior número de indivíduos na classe 3,
menor número na classe 5, e nenhum nas demais classes. Na área de floresta com
bambu foi encontrado maior número de indivíduos nas classes 3 e 2, ocorrendo
menor número de indivíduos na classe 5, e nenhum indivíduo nas classes 1 e 4.
Phytelephas macrocarpa foi encontrada nas duas tipologias florestais
estudadas (Figura 5d). Na área de floresta sem bambu foi encontrada maior
abundância de indivíduos nas classes 2 e 3, menor abundância na classe 1 e
nenhum indivíduo nas classe 4 e 5. Na área de floresta com bambu foi encontrada
maior abundância de indivíduos nas classes 3 e 2, menor abundância de indivíduos
na classe 1 e nenhum indivíduo nas classes 4 e 5.
Aiphanes aculeata ocorreu apenas na floresta com bambu (Figura 6a), onde
foram registrados indivíduos apenas nas classes 1, 3 e 4.
Attalea sp., embora presente nas duas tipologias florestais, não apresentou
quantidade suficiente de indivíduos para a análise de sua estrutura populacional na
floresta com bambu. Na área de floresta sem bambu (Figura 6b) foram encontrados
indivíduos apenas nas classes 1 e 2.
Bactris sp., embora presente nas duas tipologias florestais, não apresentou
quantidade suficiente de indivíduos para a análise de sua estrutura populacional na
floresta sem bambu. Na área de floresta com bambu (Figura 6c) foi encontrado
maior número de indivíduos na classe 3, nas demais classes foi encontrado menor
número de indivíduos.
Chamaedorea pauciflora ocorreu apenas na área de floresta sem bambu
(Figura 6d), com maior abundância de indivíduos nas classes 1, 2, 3 e 5, e menor
quantidade de indivíduos na classe 4.
Desmoncus mitis, embora presente nas duas tipologias florestais, não
apresentou quantidade suficiente de indivíduos para a análise de sua estrutura
populacional na floresta com bambu. Na área de floresta sem bambu (Figura 6e) foi
encontrada maior abundância de indivíduos na classe 4, menor número de
indivíduos nas classes 1 e 4, e nenhum indivíduo nas classes 3 e 5.
Geonoma deversa ocorre apenas na área de floresta com bambu (Figura 6f),
onde foi encontrada maior abundância de indivíduos nas classes 1 e 2, não sendo
encontrados indivíduos nas demais classes.
Socratea exorrhiza, embora presente nas duas tipologias florestais, não
apresentou quantidade suficiente de indivíduos para a análise de sua estrutura
populacional na floresta com bambu. Na área de floresta sem bambu (Figura 6g) foi
encontrado maior numero de indivíduos nas classes 1, 2 e 3, e menor número nas
demais classes. A predominância de indivíduos nas classes iniciais reflete a
ocorrência da espécie nas parcelas instaladas nas áreas de baixio, próximo de
pequenos cursos de água que inundam no período chuvoso. Esta condição
corrobora a afirmação de MIRANDA e RABELO (2006) que determinaram que
Socratea exorrhiza é uma espécie frequente, abundante e tolerante a ambientes
inundados. A área de floresta com bambu não apresentou quantidade suficiente de
indivíduos para a análise de sua estrutura populacional.
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FIGURA 6 – Estrutura populacional das espécies de palmeiras amostradas nos fragmentos
florestais com e sem bambu (Guadua spp.) dominante no subosque na APA
Igarapé São Francisco, nos municípios de Rio Branco e Bujari, no Estado do
Acre: a) Aiphanes aculeata; b) Attalea sp.; c) Bactris sp.; d) Chamaedorea
pauciflora; e) Desmoncus mitis; f) Geonoma deversa; g) Socratea exorrhiza.

Fonte: Dados deste estudo, 2013.
CONCLUSÕES
• A floresta sem bambu apresentou maior quantidade de indivíduos e de
espécies e um gênero a menos que a floresta com bambu dominante
no subosque, sugerindo que a presença do bambu contribuiu para a
menor densidade de palmeiras nas parcelas em que o mesmo estava
presente;
• As espécies mais abundantes nas duas tipologias foram Astrocaryum
ulei e Attalea phalerata;
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• Nas duas tipologias florestais avaliadas, as parcelas nas áreas de
baixio e encosta apresentaram maior número de espécies do que as de
platô;
• A espécie com maior valor de importância (VI) na área de floresta sem
bambu foi Oenocarpus mapora, enquanto Euterpe precatoria
apresentou maior VI no fragmento de floresta com bambu;
• Nas duas tipologias, a similaridade florística foi maior entre as parcelas
instaladas nas áreas de baixio e encosta;
• A diversidade florística das duas tipologias foi muito baixa e equivalente
(H’=2,12 em floresta sem bambu e H’=2,11 na floresta com bambu);
• No que se refere à estrutura demográfica das espécies, a floresta sem
bambu favoreceu a ocorrência de estruturas populacionais tendendo
para o ‘J’ invertido, característica de populações estáveis e autoregenerativas, com destaque para Euterpe precatoria, Socratea
exorrhiza, Chamaedorea pauciflora e Attalea phalerata.
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