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Resumo
O conhecimento da estrutura diamétrica e hipsométrica em remanescentes florestais é crucial para a
elaboração de estratégias conservacionistas.Assim, objetivou-se analisar a estrutura horizontal e
vertical das espécies Euterpe edulis Mart., Clethrascabra Pers. e RoupalamontanaAubl. e suas
distribuições em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa Montana, na Serra do Valentim,
ES.Para a amostragem utilizou-se 30 parcelas, sendo todos os indivíduos com DAP≥ 2,5 cm
mensurados. Os parâmetros fitossociológicos foram calculados e as três espécies mais representativas
selecionadas para as análises. Foram realizadas as distribuiçõesdiamétrica e hipsométrca e determinada
as distribuições espaciais das espécies.As espécies que apresentaram maior número de indivíduos,
densidade relativa (DR) e valor de importância (VI) no remanescente foram:E.edulis(183 ind., DR=
24,9% e VI= 37,10%),C.scabra (79 ind., DR= 10,75% e VI= 21,85%) e R. montana(27 ind., DR=
3,67% e VI= 8,20%).Obteve-se dez classes para a distribuição diamétrica e hipsométrica com
amplitude de 9,80 cm e 1,9 m, respectivamente.A distribuição entre as classes de C. scabra e R.
montanaforam mais uniformes comparadas a E. edulis. Já a análise hipsométrica evidenciou que os
indivíduos de E. edulispossuem menor porte, comparados aos indivíduos de C. scabra e R. montana.As
espécies analisadassão compostas, por populações jovens e indivíduos regenerantes, possuindo
distribuições agregadas. Os resultados obtidos denotam os impactos da influência antrópica no local,
reforçando a necessidade de ações conservacionistas no remanescente.
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INTRODUÇÃO
A Floresta Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta
(SEEG,2017), porém atualmente restam apenas 7% da sua formação original (SOS
MATA ATLANTICA, 2018). Essa fragmentação é resultante, principalmente, de
atividades como a extração ilegal de madeira e da expansão da agricultura e pecuária
(WWF, 2018). Para amenizar essa problemática, estudos de mensuração florestal em
remanescentes no bioma Atlântico se tornam cada vez mais importantes (JESUS et al.,
2012).
Estudos abrangendo parâmetros diamétricos e hipsométricos, por exemplo, tornam
possível a compreensão de eventos ocorridos recentemente no remanescente (GOMIDE et
al., 2009), além de permitirem inferir acerca das condições de desenvolvimento do local
(MARANGON et al., 2008), e padrões de cada população, possibilitando o entendimento
das características de cada espécie (ALVES JÚNIOR et al.,2007; KUNZ et al.,2008).
Devido à falta da referência de idade dos indivíduos presentes na floresta, estudos
abordando a estrutura diamétrica e hipsométrica tornam-se importantes indicadores para
avaliação dos remanescentes florestais (PULZ et al.,1999). Sendo importantes para
fundamentar a elaboração e execução de estratégias de conservação e restauração nesses
remanescentes (SILVA, 2003; LANA et al., 2010).
Diante do exposto, objetiva-se com esse trabalho analisar a estrutura horizontal e
vertical das espécies de maior abundância e suas distribuições em um remanescente de
Floresta Ombrófila Densa Montana, na Serra do Valentim, ES.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa
Montana, localizada na Serra do Valentim (41º28’26’’W e 20º21’59’’S), no município de
Iúna, no Sul do Espírito Santo. O remanescente encontra-se em processo de regeneração
natural e vem sofrendo ao longo dos anos, perturbações por queimadas e corte seletivo de
madeira, sendo a palmito da espécie Euterpe edulis Mart. muito visado para a exploração
ilegal (ZORZANELLI, 2017).
A área de estudo foi previamente dividida, no estudo de Teixeira (2017), em 30
unidades amostrais retangulares medindo 5mx10m (50m²) cada unidade, segundo
metodologia
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(1999;2002). Os indivíduos adultos com DAP≥ 2,5 cm foram medidos, identificados e o
material botânico coletado e armazenamento no Herbário Capixaba (CAP), da
Universidade Federal do Espírito Santo, para posterior identificação das espécies segundo
o AngiospermPhylogenyGroupIV(THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2016).
Foram calculados os parâmetros fitossociológicos dos indivíduos utilizando-se o
programa FITOPAC 2.1 (SHEPHERD, 2010). A partir desses resultados foram
selecionadas as três espécies mais representativas do remanescente para realização das
análises comportamentais. Para obtenção do número e intervalo de classes das
distribuições diamétrica e hipsomêtrica, utilizou-se a fórmula de Spiegel (1976) e para
determinação da forma de distribuição dos indivíduos na área, foi calculado o índice de
Payandeh (Pi) (CIENTEC, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram amostrados 735 indivíduos, 75 famílias e 165 espécies, sendo as espécies
que apresentaram maior número de indivíduos, densidade relativa e valor de importância
foram:Euterpe edulis(183 ind., DR= 24,9% e VI= 37,10%),Clethrascabra (79 ind., DR=
10,75% e VI= 21,85%) eRoupalamontana(27 ind., DR= 3,67% e VI= 8,20%).A
dominância dessas espécies se destacaram com 1,26 m².ha-1, juntas, elas representam
24,8% da área basal do remanescente. As três espécies apresentaram maiores frequência
relativa (FR), obtendo uma distribuição espacial agrupada (E. edulisFR= 1,51%; Pi= 4,23;
C. scabra FR= 1,01%; Pi= 11,30 e R. montana FR= 1,01%; Pi= 5,47).
A distribuição espacial fornece informações a respeito da ocupação dos indivíduos
no ambiente e permite inferir a respeito da ecologia das espécies (SOUZA et al. 2009), já
o agrupamento é uma função das características bióticas e abióticas, que favorecem a
conservação da espécie. Quanto maior a variação do número de indivíduos maior é a
tendência desses apresentarem distribuição agregada (NASCIMENTO et al. 2001), o que
justifica os resultados encontrados para as espécies.
Os DAPs médios obtidos foram E. edulis (17,89 cm), C. scabra (25,14 cm) e R.
montana (23,81 cm). Foram obtidas dez classes de diâmetro com amplitude de 9,80 cm
para a distribuição diamétrica das três espécies, apresentando maior concentração de
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indivíduos nas primeiras classes, seguindo o formato “J” invertido (Figura 2). A primeira
e segunda classe, com centros de classe (CC) 12, 75 e 22,55 cm, juntas apresentaram
maior concentração de indivíduos (1.566ind.ha-1) representando 81,31% do total de
indivíduos das três espécies e 31,97% de todos os indivíduos do remanescente.

Figura 2. Distribuição diamétrica da vegetação de E. edulis, C. scabra e R. montana, expressa em número
de indivíduos por hectare por centro de classes de diâmetro, com amplitude de classe de 9,80 cm.Floresta
Ombrófila Densa Montana, localizada na Serra do Valentim, Iúna, ES, Brasil.

A grande concentração de indivíduos nas primeiras classes diamétricas demonstra
a presença elevada de espécimes jovens na comunidade, denotando alto recrutamento de
novos indivíduos e elevado potencial autorregenerativo da área (ARAÚJO et al., 2006;
CHRISTO et al., 2009; COLONETTI et al., 2009; ZORZANELLI, 2017).
A distribuição entre as classes de C. scabra e R. montana foram mais uniformes
quando comparadas a E. edulis, onde 63,38% de todos os indivíduos se concentraram na
primeira classe (CC 12,75). Esse fato pode ser um indicador que C. scabra e R. montana
estão mais conservadas, denotando as consequências das interferências antrópicas
voltadas a E. edulis, espécie classificada com vulnerável no grau de ameaça de extinção
(FLORA DO BRASIL 2020 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO, 2020), e muito visada por exploradores ilegais no remanescente
(ZORZANELLI, 2017). Além disso, nota-se a ausência de indivíduos da E. edulis nas
cinco maiores classes diamétricas (CC 61,75; 71,35; 80,95; 90,75 e 100,55). Nas demais
classes observa-se uma queda gradativa à medida que há um aumento dessas.

5

Figura 3. Distribuiçãohipsométrica da vegetação de E. edulis, C. scabra e R. montana, expressa em número
de indivíduos por hectare por centro de classes de diâmetro, com amplitude de classe de 1,9 m.Floresta
Ombrófila Densa Montana, localizada na Serra do Valentim, Iúna, ES, Brasil.

A distribuição dos indivíduos por classes hipsométricas evidenciou elevada
concentração de indivíduos de menor altura para E. edulis e alturas maiores para as
espécies C. scabra e R. montana(Figura 3). Foram obtidas dez classes de altura com
amplitude de 1,9 m para a distribuição hipsométrica. A altura média dos indivíduos paraE.
edulisfoi de 4,0 m, paraC. scabra8,8 m e R. montana8,3 m.
As cinco primeiras classes (CC 2,1; 4,0; 5,9; 7,8 e 9,7 m respectivamente)
concentraram 94,1% de E. edulis, 83,4% de C. scabra e 93,8% de R. montana, de todos
os indivíduos inventariados. Aprimeira classe hipsométrica (2,1 m) foi a que reuniu a
maior porcentagem de indivíduos de E. edulis (50,81%), já para C. scabra e R. montana a
quinta classe apresentou a maior concentração de indivíduos (20,26% e 26,11%
respectivamente). Assim, observa-se que os indivíduos E. edulispossuem menor porte,
quando comparados as outras espécies. Essa diferença pode ser justificada pelo fato da C.
scabra e R. montana se tratarem de árvores, enquanto a E. edulis é considerada uma erva.
A porcentagem de indivíduos nas primeiras classes de altura também corrobora com a
constatação de grande quantidade de indivíduos juvenis das espécies na comunidade. No
entanto, destaca-se a possibilidade que as menores classes hipsométricas, bem como
diamétricas, possuem representantes adultos de E. edulis, os quais não alcançam grandes
valores de altura e diâmetro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As espécies E. edulis, C. scabra e R. montana são compostas,em sua maioria, por
populações jovens e indivíduos regenerantes, possuindo distribuições agregadas. Os
resultados obtidos denotam os impactos gerados pela influência antrópica sobre o
remanescente, principalmente sobre a espécie E. edulis. Ações conservacionistas em prol
preservação das espécies do remanescente precisam ser adotadas, além de estímulos para
o desenvolvimento de futuros estudos das espécies.
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