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Resumo 

A Mata Atlântica consiste em um dos domínios fitogeográficos do Brasil e do mundo com maior 

diversidade, todavia, vem sofrendo com diferentes tipos de impactos que causam a sua degradação. 

Dentro dessa região, é notória a presença de clareiras ou descontinuidades, formando fragmentos ora 

originados pela derrubada de árvores diretamente por atividade antrópicas, ora indiretamente, através de 

incêndios e outras formas de desmatamento. Este projeto objetiva avaliar a influência do efeito de borda 

nos fragmentos florestais da Mata Atlântica na dispersão de espécie de lianas, tendo como parâmetros 

avaliativos a densidade de lianas presentes nos fragmentos estudados e a dispersão de sementes. A área de 

estudo será 03 fragmentos localizados no Refúgio da Vida Silvestre de Una, no estado da Bahia onde 

estão instaladas unidades amostrais a partir de transectos perpendiculares à borda da floresta queimada, 

com 180 m no sentido da floresta não queimada e 180 m em direção a floresta queimada. Para analisar a 

densidade de lianas os caules das espécies escolhidas com altura ≥ 1,30 m, serão contados e medidos em 

DAP (diâmetro à altura do peito – 1,30 m do solo). Posteriormente, será calculada a densidade e área 

basal total de lianas. Já para a chuva de sementes, em cada ponto serão colocados quatro coletores de 

sementes As coletas dos materiais serão realizadas uma vez por mês, por um ano. O material coletado 

será acondicionado em sacos de papel para secagem em estufa. Após a secagem, será efetuada a triagem 

do material com auxílio da literatura específica.  
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Introdução  

 

Os incêndios florestais podem alterar drasticamente a estrutura de uma floresta 

(Cochrane & Schulze, 1999), pois, afetam diretamente a vida das plantas que compõem 

a fitofisionomia local e, através de efeitos no microclima e na disponibilidade de 

alimentos, afeta animais terrestres e arbóreos (Uhl, & Buschbacher, 1985). Como 

consequência dos danos provocados pelas queimadas se tem ainda a fragmentação 

florestal (Murcia, 1995). Nesses fragmentos surgem bordas que podem ocasionar 

diversas alterações bióticas e abióticas na estrutura das comunidades, este conjunto de 

alterações recebe o nome de efeito de borda (Murcia, 1995; Laurance et al. 2002; 

Laurance et al., 2006). Dentre as principais modificações observadas em florestas que 

sofrem com o processo de queimada, estão a mudanças na biomassa e no estoque de 

nutrientes, as alterações do ciclo hídrico e a redução do número de espécies de grupos 

de animais e de plantas nativas (Nepstad et. al., 1999). 

 Como consequência, têm-se as altas taxas de mortalidade de árvores e a 

eliminação de espécies, principalmente aquelas com baixa densidade, podendo reduzir 

significativamente a cobertura do dossel e levar ao aumento substancial na densidade de 

pioneiros e videiras (Cochrane & Schulze, 1999; Fiedler et al., 2004; Silva, et. al., 

2005), uma vez que há nesse caso uma maior disponibilidade de luz, espécies melhores 

adaptadas a ambientes abertos tendem a colonizar este local com facilidade (Laurance et 

al., 2006).  

Dentre as espécies pioneiras que se sobressaem nesse cenário pós-fogo, 

aumentando sua população, estão as lianas (Putz, 1984; Benitéz-Malvido & Martínez-

Ramos, 2003; Sfair et al., 2013) que são plantas caracterizadas por dependerem de 

outras como suporte para crescer em altura e assim alcançar o dossel para receber maior 

intensidade luminosa (Putz, 1984).  

Em ambientes de borda, podem ter o crescimento exacerbado, influenciando no 

desenvolvimento de outras plantas (Laurance et al., 2001; Schnitzer & Bongers 2002; 

Putz, 1984,) tornando-se indesejáveis, mas apenas quando os níveis de distúrbios 

passam a comprometer de maneira irreversível a estrutura e função destas comunidades. 

Portanto, a presença exagerada de lianas pode ser vista como indicativo de perda da 

sustentabilidade, e não como sua causa primária (Engel et al., 1998). Apesar disso, há 
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estudos que apontam para o manejo adequado de lianas, em caso de infestações (Engel 

et al., 1998; Pérez-Salicrup et al., 2001; Jordão, 2009).    

Assim são importantes os estudos que analisam e dispersão de lianas em áreas 

que sofreram com efeito de borda, uma vez que há uma modificação na disponibilidade 

de luz original, podendo gerar diferenças no padrão de distribuição nos diferentes locais. 

Jordão (2009) observou que a densidade de lianas pode ser afetada pela quantidade de 

luz disponível, uma vez que se notou uma relação significativa se tratando do 

sombreamento causado por espécies vizinhas. Todavia, Bourlegat (2009) mostra que a 

alterações no regime luminoso não influenciam na germinação de sementes de algumas 

espécies de lianas. Considerando tal discordância estudos que fomentam essa 

problemática e que trazem informações inerentes de localidades como a Mata Atlântica 

vêm contribuir para ações conservacionistas e de manejo, visando o equilíbrio da área 

degradada.  
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Objetivos 

Objetivo Geral: 

 Avaliar a influência do efeito de borda nos fragmentos florestais da Mata 

Atlântica na dispersão de espécie de Lianas.  

Objetivos específicos: 

 Comparar a densidade de espécies de lianas na borda e interior da mata dos 

diferentes fragmentos estudados; 

 Avaliar a relação entre a chegada de diásporos pela chuva de sementes de lianas, 

analisando, riqueza, abundância, biomassa comparando com a distância da borda.  
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Justificativa 

A Mata Atlântica consiste em um dos domínios fitogeográficos do Brasil e do 

mundo com maior diversidade, todavia, vem sofrendo com diferentes tipos de impactos 

que causam a sua degradação. Dentro dessa região é notória a presença de clareiras ou 

descontinuidades, formando fragmentos ora originados pela derrubada de árvores 

diretamente por atividade antrópicas, ora indiretamente, através de incêndios e outras 

formas de desmatamento.  

Essas descontinuidades modificam as interações naturais das florestas, causando 

perturbações no modo de vida dos animais e na forma de crescimento e 

desenvolvimento da vegetação. E por este motivo podem possibilitar a ocorrência de 

desequilíbrios durante o processo de regeneração do ambiente. Dentre as alterações 

observadas está o crescimento exacerbado de espécies pioneiras que pode influenciar no 

processo de crescimento de outras plantas, nesse contexto, as lianas são espécies 

pioneiras características de florestas tropicais sendo consideradas elementos importantes 

de sua estrutura. Como a densidade das lianas tende a aumentar conforme ocorrem 

distúrbios na estrutura do dossel, sua relação de densidade é proporcional a quantidade 

de distúrbios, assim, em áreas perturbadas é comum observar tais alterações. 

Considerando estes fatores, o estudo de lianas em áreas perturbadas é 

importante, uma vez que estas áreas estão em processo de regeneração e por este motivo 

a composição e densidade de espécies do local deve estar em equilíbrio para assim 

fornecer um ambiente propício para as espécies tardias. Sendo, em alguns casos, 

necessária a intervenção com a utilização de alguma técnica de manejo visando o 

controle destas plantas. Desse modo, analisar o processo e a eficácia da dispersão de 

sementes a fim de projetar a futura ocupação dessas plantas, bem como analisar a atual 

densidade destas, visando entender o grau de ocupação das espécies de lianas e se está 

dentro dos parâmetros esperados para a região são de fundamental importância para a 

gestão apropriada com vistas a recuperação e a conservação desse ambiente. Além 

disso, este projeto pode fornecer importantes informações para a gestão da RVS de Una, 

auxiliando no melhor manejo da área em curto e em longo prazo.  
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Metodologia  

A pesquisa será realizada em fragmentos florestais da Mata Atlântica, 

especificamente no interior do Refúgio da Vida Silvestre de Una, a qual teve regiões 

parcialmente atingidas por incêndios florestais entre Dezembro de 2015 e Fevereiro de 

2016.  Para a presente proposta serão utilizadas unidades amostrais em 03 fragmentos 

de floresta de restinga (Thommas, 2003) previamente instaladas. 

Em cada área as unidades amostrais serão distribuídas a partir de 03 pontos 

selecionados aleatoriamente na borda formada entre a vegetação queimada e a não 

queimada, com distância mínima de 100 m entre os pontos e qualquer outra borda.  

As espécies de lianas a serem estudadas serão definidas após a observação em 

campo, visando conhecer as espécies presentes nos fragmentos analisados, e assim 

selecionar aquelas que serão foco da pesquisa.  Para analisar a densidade de lianas os 

caules das espécies escolhidas com altura ≥ 1,30 m, serão contados e medidos em DAP 

(diâmetro à altura do peito – 1,30 m do solo). Posteriormente, será calculada a 

densidade (no de caules de lianas/m2) e área basal total de lianas (m2/100 m2). 

Para a análise da chuva de sementes, em cada ponto serão colocados quatro 

coletores de sementes com tamanho de 01m² (01x01), com profundidade de 50 cm, 

confeccionados com tubos de PVC de 20 mm de diâmetro, arame galvanizado e área 

quadricular de 0,25 m² de tela de náilon com malha de 5 x 1 mm. (Campos, 2009). As 

coletas dos materiais serão realizadas uma vez por mês, por um ano, totalizando 12 

coletas. O material coletado será acondicionado em sacos de papel para secagem em 

estufa. Após a secagem, será efetuada a triagem do material com auxílio da literatura 

específica.  

 A fim de observar as relações da área estudada (considerando a distância da 

borda) com a riqueza, abundância, biomassa de sementes, será feita uma análise de 

regressão linear simples. Enquanto que para comparar a densidade de lianas nas 

diferentes áreas estudadas será realizada uma análise de variância univariada 

(ANOVA), utilizando uma matriz de dissimilaridade com distância euclidiana. As 

regressões serão realizadas no software R (The R Development Core Team 2008) e as 

ANOVAS no software MULTIV (Pillar, 1997). 
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Cronograma de Atividades  

ATIVIDADES 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 

Escolha das 

Espécies 
  x x                     

Instalação dos 

coletores de 
sementes 

    x x                   

Coleta de dados 

de estrutura 

 

     x x x x X               

Coleta dos 

materiais nos 
coletores 

      x x x X x x x x x x x x       

Triagem do 

material 
      x x x X x x x x x x x x       

Morfotipagem do 

material 
      x x x X x x x x x x x x       

Análise de dados                x x x x x     

Redação da 
dissertação 

                   x x x   
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