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Resumo: A destruição florestal em altas taxas na Amazônia brasileira oferece riscos à 

biodiversidade, aos ciclos hidrológicos e aos demais serviços ecossistêmicos. Logo, a avaliação da 

vegetação das áreas de preservação permanente (APP) é de extrema importância para o 

monitoramento das alterações antrópicas ocorridas nas mesmas. Objetivou-se com este trabalho 

analisar a estrutura da floresta e a composição de espécies em sete APPs adjacentes a diferentes tipos 

de uso do solo, S1a e S1b com o uso de pastagens, S2a e S2b sob plantio direto, S3 com o uso de 

silvicultura e S4a e S4b sendo caracterizadas como florestas primárias degradadas, localizadas em 

fazendas participantes do Programa Municípios Verdes, na região de Paragominas (PA). A avaliação 

fitossociológica foi realizada em duas parcelas fixas de 100 m² de cada APP. Foram identificadas 

espécies que apresentavam altura mínima de 1 metro e DAP de 130 cm. Foram calculadas a 

dominância, a densidade e a frequência relativa para a medição dos parâmetros fitossociológicos. Os 

dados foram submetidos a análises estatísticas de similaridade pelo índice de Sorensen e análise de 

Cluster. A espécie e a família, observadas com maior frequência, foram Inga edulis e Clusiaceae, 

respectivamente.  Os sistemas que possuíram a maior semelhança entre si foram S2b e S4b, e o 

sistema S3 foi o menos diversificado. A análise de Cluster demostrou a presença de três grupos 

distintos, de acordo com as características vegetacionais, sendo estes S1a e S1b; S3; S2a, S2b, S4a e 

S4b. Foi observado que quanto menor a antropização das APPs maior é a sua similaridade com as 

áreas de floresta primárias da mesma bacia hidrográfica. 

 

Palavras-chave: Similaridade, dados florísticos, Municípios Verdes. 

 

Abstract: Forest destruction at high rates in Brazilian Amazon offers risks to biodiversity, 

hydrological cycles and other ecosystem services. Therefore, the vegetation evaluation of permanent 

preservation areas (APP) is extremely important for monitoring anthropogenic changes in them. The 

objective of this article is analyse the forest structure and species composition in seven APPs adjacent 

to different types of soil use, S1a and S1b with the use of pastures, S2a and S2B with the use of direct 

planting, S3 with the use of silviculture and S4A and S4B being characterized as degraded primary 



 

 

forests located in farms participating in the Municípios Verdes program in Paragominas region (PA). 

The phytosociological evaluation was carried out in two fixed plots of 100 m² each APP. Species with 

minimum height of 1 meter and 130 cm of DBH were identified. Dominance, density and relative 

frequency were calculated for the phytosociological parameters measurement. The data were 

submitted to statistical similarity analysis using sorensen index and cluster analysis. The species and 

family, most frequently observed were inga edulis and clusiaceae, respectively. The systems with 

greatest similarity between them were s2b and s4b, and the forestry system (s3) was the least diverse. 

the cluster analysis demonstrated the presence of three distinct groups according to the vegetation 

characteristics, these being s1a and s1b; s3; s2a, s2b, s4a and s4b. it was observed that as lower is the 

anthropization of apps as greater its similarity to the primary forest areas in the same hydrographic 

bay.    

 

Keywords: Similarity, Floristic Data, Municípios Verdes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia brasileira é peça vital na manutenção da biodiversidade, dos ciclos 

hidrológicos e climáticos (CLEMENT & HIGUCHI, 2006). Entretanto, a supressão de florestas 

nativas para atividades agropecuárias vem transformando grandes extensões de terras, culminando na 

completa alteração da paisagem regional. Logo, as características físico-químicas e biológicas do solo 

de áreas convertidas e de todo o ecossistema são alteradas (FEARNSIDE, 2006). 

É neste contexto que a mesorregião do Sudeste Paraense está inserida. O município de 

Paragominas, localizado nessa região, é uma das mais recentes unidades autônomas do estado do Pará, 

possui área total de 19.341,90 km2 (IBGE, 2010) e, população estimada em 97.788 habitantes (IBGE, 

2015). O avanço e desenvolvimento da cidade devem-se, em grade parte, à abertura de rodovias que 

possibilitaram o crescimento de diversas atividades, as quais passaram a compor a base econômica do 

município. Ao passo que a abertura da rodovia BR-310, que liga Belém à Brasília, beneficiou o 

desenvolvimento da cidade através dessas atividades, em contrapartida, gerou consequências 

negativas. Desde a década de 1970, período em que essa rodovia passou a ser importante meio de 

entrada e saída de produtos, a extração madeireira no estado do Pará tornou-se prática comum e 

bastante atrativa, já que, devido à fiscalização ineficiente, os exploradores ilegais encontram 

facilidades para transportar e comercializar esse produto. 

O desmatamento, seja através da retirada de árvores para a comercialização da madeira, 

ou através da queima para a abertura de áreas de pastagem ou plantio, propicia grandes danos ao 

ambiente natural (IBAMA, 2005), além de, a longo prazo e dependendo do grau de impacto, 

dificultarem a recuperação deste ambiente que foi alterado ou degradado. Em Paragominas, no ano de 

2004, eram exploradas cerca de 1.130.000 m³ de madeira em tora, atingindo a segunda maior média 

entre os municípios brasileiros (LENTINI et al., 2005). 

Em 2008, Organizações Não Governamentais (ONGs), empresas privadas e o próprio 

governo brasileiro, limitando o acesso do crédito aos produtores, exerceram pressões contra os 

impactos socioambientais causados pelo desmatamento nesta região (Carneiro & Assis, 2015). No ano 

de 2011, o estado do Pará, com o apoio do Ministério Público Federal, do Fundo Vale e de ONGs 

como o Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) e a TNC (The Nature 

Conservancy), lançou o programa Municípios Verdes, com o intuito de combater o desmatamento na 

região e, fortalecer a produção agroecológica. Atualmente o programa faz parceria com 107 

municípios do estado, dentre eles Paragominas (ASCOM, 2014). 

O estimulo de práticas sustentáveis proporciona ao meio ambiente a manutenção das 

características ecológicas. Para a sua avaliação podem ser utilizados os parâmetros fitossociológicos, 

que são compreendidos como parte da ecologia quantitativa de comunidades vegetais, envolvendo as 

inter-relações de espécies vegetais no espaço (CHAVES et al., 2013; FREITAS & MAGALHÃES, 



 

 

2012).  Logo, faz-se necessário a avaliação da vegetação das Áreas de Proteção Permanente com o 

intuito de verificar se as áreas avaliadas possuem a diversidade, estrutura, funcionamento e 

distribuição vegetal para compreender as relações ambientais entre a comunidade vegetal. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O uso estratégico do monitoramento ambiental é uma necessidade ligada ao 

desenvolvimento econômico através de atividades que envolvem direta ou indiretamente o meio 

ambiente. Segundo Ramos e Junior (2008), o monitoramento ambiental é um processo contínuo de 

estudo e acompanhamento de variáveis ambientais, a partir de coletas de dados. Ainda de acordo com 

esses autores, os levantamentos feitos com base nesse processo fornecem informações importantes a 

respeito dos fatores que influenciam o estado de conservação, preservação, degradação e recuperação 

ambiental de determinada região. 

Proteger e monitorar as modificações nos ecossistemas amazônicos estão entre as 

prioridades de atuação de muitos órgãos ambientais (IBAMA, 2005). Para este monitoramento, a 

Coordenação de Monitoramento Ambiental (COMAM), da Diretoria de Proteção Ambiental do 

IBAMA, fez avaliações a respeito da relação entre o crescente desmatamento na região e a evolução 

dos diferentes usos da terra, que incluem as atividades de agropecuária e a exploração de florestas 

nativas (Coordenação Geral de Zoneamento e Monitoramento Ambiental - CGZAM, 2006). Dentre os 

objetivos da COMAM, destaca-se a proposição de estratégias e instrumentos para monitoramento das 

Áreas de Preservação Permanente (APP). 

De fato, a elevada intervenção antrópica nos ecossistemas tem causado sérios impactos 

aos meios bióticos e abióticos, e à biodiversidade, caracterizada como o estudo quantitativo das 

categorias biológicas e abundância das espécies em uma comunidade (Freitas & Magalhães, 2012). 

Nesse contexto, o monitoramento das APPs é fundamental para que as espécies presentes naquele 

ambiente sejam conhecidas, estudadas e preservadas 

O Novo Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei N° 12.651/2012, tem o objetivo 

de promover a proteção da vegetação e o controle do desmatamento, através da determinação de 

normas que delimitem as Áreas de Proteção Ambiental, que incluem as Áreas de Preservação 

Permanente (APP), e áreas de Reserva Legal. No entanto, existem dificuldades na aplicação das 

especificações estabelecidas no Código Florestal devido à falta de meios que permitam monitorar e 

esclarecer as irregularidades nas ocupações territoriais (MAIA & VALERIANO, 2001). Diante disso, 

a intensificação de monitoramentos ambientais e a busca por indicadores de qualidade ambiental são 

indispensáveis para tomada de ações que visem o desenvolvimento sustentável (FREITAS et al., 

2013). 

No que se refere à gestão ambiental aplicada ao manejo e recuperação de áreas 

degradadas, a fitossociologia é essencial, pois contribui positivamente para o ordenamento e gestão de 

ecossistemas (ANDRADE, 2005), permite comparações florestais no âmbito espacial e temporal, 

produz dados sobre diversidade e riqueza de uma área (OLIVEIRA e AMARAL, 2004), além de 

possibilitar formulações de teorias que podem servir de base para outros estudos (CHAVES et al., 

2013).  

Alguns parâmetros são adotados na análise fitossociológica de uma área, tais como, 

densidade absoluta, densidade relativa, dominância e frequência absoluta. A densidade absoluta 

representa a quantidade de indivíduos inseridos em uma área, enquanto que a densidade relativa de 

uma espécie é feita levando-se em consideração a proporção entre a densidade total (somatório de 

todas as densidades absolutas das espécies) e a densidade absoluta específica de uma espécie.  A 

dominância é quantificada pelo espaço ocupado por uma espécie na comunidade em que está inserida, 

expressa em m2 por hectare. Já a frequência é obtida através da porcentagem de ocorrência de um 

indivíduo no total amostrado, está relacionada com a distribuição da espécie na área (DURIGAN, 

2003). 



 

 

   

3. METODOLOGIA  

 

3.1 Áreas de Estudo  

As áreas de estudo situam-se em três fazendas na região de Paragominas (PA), nas 

coordenadas 2°59’51’’ S, 47°21’13’’ W. As fazendas encontram-se nas coordenadas: 02°58’0,5” S 

47°26’13,3’’ O; 2°52’49” S 47°33’39” O e 03º16'10.7” S 47º24'4.6” O. A umidade relativa do ar é de 

80% com período de seca entre os meses de junho a novembro (PINTO et al., 2009). A região 

apresenta topografia que varia de plana a suavemente ondulada, pertencente à região geomorfológica 

do Planalto setentrional Pará-Maranhão (FRANCESZ et al, 2009). O solo da região de estudo é 

classificado Latossolo Amarelo de textura muito argilosa (IBGE, 2008). 

3.2. Sistemas e Amostragens 

Sete áreas de preservação permanente foram avaliadas quanto a suas composições 

florísticas. Estas APPs são adjacentes a diferentes usos do solo, tais como, silvicultura, plantio direto e 

pastagens. Os sistemas de uso adjacentes e suas respectivas APPs são identificados como: sistemas 

S1a e S1b (pastagens), S2a e S2b (plantio direto); S3 (silvicultura) e, S4a e S4b (florestas primárias).  

A avaliação da vegetação em cada APP foi realizada em duas parcelas fixas, de 4 m de largura por 25 

m de comprimento, georreferenciadas e marcadas com estacas de madeira, sendo sua localização 

coletado em GPS manual no sentido de sua orientação no campo. Estas parcelas foram distribuídas de 

modo que a vegetação das duas margens dos cursos d’água fossem avaliadas. Em cada parcela foram 

anotados todos os indivíduos (nomes vulgar e científico) com altura mínima de um metro e foram 

tomadas as seguintes medidas de cada indivíduo: altura comercial e altura total, medidas com uma 

vara graduada; diâmetro na altura do peito em centímetros (DAP) medida com fita métrica. Em cada 

parcela foram criadas subparcelas com dimensão de 4 m² em que foi também realizada a estimativa da 

cobertura de espécies herbáceas invasoras e herbáceas superdominantes, como as gramíneas, por 

exemplo.  

3.3. Análise estatística 

Com os resultados obtidos em campo calcularam-se a dominância, a frequência e a 

densidade das espécies vegetais observadas, métodos propostos por Durigan (2003).  

Para o cálculo da similaridade florística utilizou-se o índice Sorensen, para determinar a similaridade 

entre parcelas quando se trata de composição florística. Para o agrupamento dos sistemas aplicou-se a 

análise de Cluster, feita a partir do programa PAST versão 3.12 (2016). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No levantamento florístico das APPs dos quatros sistemas avaliados, foram identificados 

153 indivíduos, distribuídos em 45 espécies arbóreas. A família Fabaceae foi a que apresentou maior 

número de espécies, sendo a Inga edulis, do gênero Inga, a espécie predominante. Esta espécie 

também está presente na costa do Ceará até o litoral de Santa Catarina e em regiões áridas (Possete & 

Rodrigues, 2010). A espécie Inga edulis foi encontrada em 75% dos sistemas, exceto na APP ocupada 

por pastagem.  Isso se deve ao fato desta área estar no início do processo de restauração, com poucas 

espécies arbóreas. Para Silva et al. (2012) o processo de sucessão se define pela mudança gradual de 

espécies, ou seja, nos estágios iniciais com presença de arbustos e nos próximos estágios sucessionais 

há presença de espécies arbóreas maiores. Nas subparcelas foram observadas espécies de menor porte, 



 

 

como Siparuna decipien, Vismia cayennensis, Annona paludosa, Pleopeltis murorum, Myrcia 

atramentifera e Tapirira guianensis 

O Inga edulis é uma leguminosa arbórea nativa da América do Sul e possui tolerância a 

solos ácidos. Esta espécie tem como características combater as plantas invasoras e contribuir de 

forma significativa para o acumulo de serrapilheira (SOUSA et al., 2007). Logo, esta espécie auxilia 

na recuperação de áreas degradadas, por ter um rápido crescimento e por ser utilizada como 

componente florestal (PONTES, 2009). Outras espécies de leguminosas, como a encontrada nas áreas 

avaliadas, que são consideradas eficientes para a recuperação de áreas degradadas são Albizia lebeck, 

Gliricidia sepium e Caesalpinia ferrea, pelo fato destas espécies possuírem como característica a 

capacidade de fixar o nitrogênio no solo na forma disponível para os outros componentes florestais 

(Nogueira et al., 2012), porém não foram observadas nas áreas de estudo. 

Dentre as famílias encontradas na caracterização das áreas, destaca-se a Clusiaceae, 

presente em todos os sistemas estudados. Algumas das espécies pertencentes a esta família são, 

tradicionalmente, utilizadas no âmbito medicinal e é amplamente distribuída na Amazônia. A espécie 

Vismia cayennensis, pertencente a esta família, está presente em todos os sistemas e caracteriza-se por 

ser uma espécie comum em áreas de restauração florestal e é típica de pastos abandonados ou 

degradados (SALOMÃO et al., 2007), sendo observadas pelo menos uma unidade em cada sistema. 

As espécies da família Clusiaceae são também encontradas no Cerrado havendo o predomínio do 

gênero Calophyllum, destacando-se a espécie Calophyllum brasiliense, na qual a infusão da sua casca 

é utilizada, popularmente, para remédios na região (JUNIOR et al., 2005). 

A análise agrupamento de Cluster demonstrou a formação de três grupos distintos (Figura 

1). Os sistemas de pastagem não possuem APP em torno de suas nascentes, logo, estão agrupados 

separadamente dos demais. 

 

Figura 1. Análise de Cluster realizada a partir das semelhanças de todos os sistemas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta área sofreu forte alteração para a implantação da atividade pecuária, por isto, estas 

parcelas estão em estágios de sucessão inicial. A APP do sistema de silvicultura foi completamente 

plantada, já que havia sido feito um corte raso anteriormente à avaliação da área. Assim, diferiu-se das 

demais APPs havendo predominância da espécie Cecropia distachya. 

A similaridade entre as espécies encontradas em todos os sistemas, calculada pelo índice 

de Sorensen, corrobora os resultados obtidos com a análise de cluster, devido a formação dos grupos 



 

 

distintos pelas características vegetacionais (Tabela 2). Os sistemas S2b e S4b, por exemplo, possuem 

41,7% de semelhança. Isto pode ser motivado pelo fato de os dois sistemas possuírem APPs 

compostas de floresta primária degradada e ainda se localizarem na mesma fazenda. 
 

Tabela 1. Dados fitossociológicos da parcela Silvicultura S3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fato, áreas localizadas na mesma bacia hidrográfica apresentam elevadas taxas de 

semelhança (RODRIGUES et al., 2010). Fato é que são observadas espécies semelhantes nos sistemas 

de plantio direto (S2) e testemunhas (S4), tais como, tais como, Vismia cayennensis, Annona 

paludosa, Inga edulis, Myrcia atramentifera, Schefflera morototoni e Tapirira guianensis.   

Avaliando-se a diversidade de espécies nos sistemas estudados, nota-se que, para o 

sistema S3 houve predomínio da família Urticaceae, sendo composta de 2 espécies (Cecropia 

distachya e Clitoria racemosa) e 19 unidades das 24 encontradas (Tabela 1). Destaca-se a espécie 

Cecropia distachya com frequência de 66,7%, com 16 unidades distribuídas na área e dominância de 

76,4% (Tabela 1). Comparando o sistema S3, menos diversificado, com o S2b, em que foi observado o 

maior número de espécies (Tabela 3), nota-se a diferença entre o número de componentes florestais 

presentes (Tabelas 1 e 3). A APP do sistema S3 é caracterizada como uma floresta secundária, que foi 

totalmente cortada e, posteriormente, replantada, objetivando restaurar a área degradada. 

 

Tabela 2. Similaridade entre as parcelas pelo índice de Sorensen. 

 

 

S1a S1b S2a S2b S3 S4a S4b

S1a 100,00%

S1b 21,10% 100,00%

S2a 0,00% 21,10% 100,00%

S2b 0,00% 0,00% 19,00% 100,00%

S3 0,00% 10,50% 14,30% 9,50% 100,00%

S4a 0,00% 0,00% 21,10% 30,80% 10,50% 100,00%

S4b 0,00% 0,00% 11,80% 41,70% 11,80% 45,50% 100,00%

Família / Espécie
Número 

de spp

Frequência 

(%)

Dominância 

(%)

Densidade 

abs (m²)

Densidade 

Relativa (%)

Fabaceae 2 8,3

Inga Alba 1 4,2 2,2 0,01 0,04

Inga edulis 1 4,2 5,0 0,01 0,04

Urticaceae 19 79,2

Cecropia distachya 16 66,7 76,4 0,16 0,67

Clitoria racemosa 3 12,5 2,9 0,03 0,13

Arecaceae 1 4,2

Euterpe oleracea 1 4,2 0,6 0,01 0,04

Malvaceae / Bombaceae 1 4,2

Pachira glabra 1 4,2 11,3 0,01 0,04

Clusiaceae/Hypericaceae 1 4,2

Vismia cayennensis 1 4,2 1,8 0,01 0,04

Total 24 100,00 100,0 0,24



 

 

 

Tabela 3. Dados Fitossociológicos da parcela S2b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A espécie Ingá edulis e a família Clusiaceae são as principais componentes das sete áreas 

de preservação permanente estudadas. 

Foi constatado que as áreas de APP antropizadas diferiram-se estatisticamente das 

demais, devido à baixa diversidade que ocorrem nas mesmas. Em APPs plantadas, a biodiversidade 

tende a ser menor devido a utilização de espécies visando o uso econômico sustentável. 

As APPs que estão adjacentes a áreas de cultivo de soja e milho e que não sofreram ação 

antrópica possuem características vegetacionais semelhantes às de floresta primárias estudadas. 

Família / Espécie

Número 

de spp

Frequência 

(%)

Dominância 

(%)

Densidade 

Abs (m²)

Densidade 

Relativa (%)

Annonaceae 2 10,53

Xylopia nitida 2 10,53 8,8 0,02 0,11

Cecropiaceae 3 15,79

Cecropia obtusa 3 15,79 7,7 0,03 0,16

Moraceae 3 15,79

Helicostylis pedunculata 2 10,53 4,3 0,02 0,11

Bowdichia nitita 1 5,26 8,5 0,01 0,05

Malvaceae/Tiliaceae 1 5,26

Apeiba tibourbou 1 5,26 10,8 0,01 0,05

Fabaceae 3 15,79

Inga edulis 1 5,26 10,0 0,01 0,05

Inga marginata 1 5,26 1,4 0,01 0,05

Parkia pendula 1 5,26 11,0 0,01 0,05

Anacardiaceae 1 5,26

Tapirira guianensis 1 5,26 11,3 0,01 0,05

Myrtaceae 1 5,26

Myrcia atramentifera 1 5,26 2,0 0,01 0,05

Melastomataceae 1 5,26

Bellucia grossularioides 1 5,26 6,4 0,01 0,05

Bignoniaceae 1 5,26

Jacaranda copaia 1 5,26 4,4 0,01 0,05

Combretaceae 1 5,26

Laguncularia racemosa 1 5,26 2,3 0,01 0,05

Boraginaceae 1 5,26

Cordia bicolor 1 5,26 2,7 0,01 0,05

Caesalpinoideae 1 5,26

Tachigali myrmecophyla 1 5,26 8,4 0,01 0,05

Total 19 100,00 100,00 0,19
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