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AMataAtlântica ocupa cerca de 7% de sua cobertura original e no Estado de São Paulo está reduzida a
5% (Almeida, 2000). A sua exploração iniciou-se com a chegada dos portugueses na extração de pau-brasil,
seguido do ciclo da cana-de-açúcar e do ouro, da produção do carvão vegetal, extração da madeira, plantação de
café e pastagem, da produção da celulose e papel, do estabelecimento de assentamentos de colonos,
da construção de rodovias e barragens e o intenso processo de urbanização e expansão econômica de governos
militares (Instituto Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 2006).

De acordo com Silva & Higa (2006) surgem grandes perspectivas de melhoria nesse quadro de
devastação diante da ascensão de políticas públicas e ênfase na legislação ambiental, envolvendo o Código Florestal,
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Sistema Nacional de
Sementes e Mudas, além da atual lei da Mata Atlântica. Assim sendo, os projetos de restauração florestal,
reposição obrigatória, reserva legal e os programas governamentais mostram que a demanda supera a oferta de
sementes e mudas, sendo necessário fomentar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a reversão desse
quadro (Fundação Florestal &Avalon Consultoria, 2005; Higa & Silva, 2005). Para atendimento à essa demanda
faz-se necessária a colheita de sementes em fragmentos remanescentes da vegetação natural, localizados,
na maior parte, nas Unidades de Conservação, e cuja possibilidade de colheita está sendo articulada por um
Grupo deTrabalho estabelecido pelo Programa Estadual de Recuperação de Matas Ciliares. Dessa forma é garantida
a produção de sementes de boa qualidade para reflorestamentos e revegetação de áreas (Lorza , 2006).

A dinâmica de populações engloba estudos importantes para a compreensão da estrutura da
comunidade e da função ecossistêmica de forma a avaliar sua possibilidade de perpetuação num habitat. Entre os
estudos destacam-se a sobrevivência, mortalidade, recrutamento e distribuição espacial. Os padrões de uma
população podem variar no tempo e espaço e estão ligados aos recursos disponíveis e condições do ambiente em
estruturas etárias associadas a fatores como a competição, herbivoria e o mutualismo (Ricklefs, 2001).

Aluz é um dos fatores físicos mais importantes no desenvolvimento das plântulas de espécies arbóreas
tropicais (Lee , 1997). Diferentes respostas de desenvolvimento em relação à intensidade de luz variam com
as espécies e podem ser decorrentes do gradiente de luz que recebem (Pooter, 1999) ou do seu estágio sucessional
(Fetcher , 1987; Schupp , 1989).

Vog. (sacambú) é uma espécie florestal leguminosa, pertencente à família
Fabaceae (Judd , 1999), e ocorre na floresta pluvial de encosta atlântica abrangendo os Estados de Santa
Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, onde é encontrada no interior da floresta primária densa, planícies
aluviais, várzeas úmidas e inicio de encosta. Tem potencial econômico na utilização da madeira para marcenaria
fina, a árvore pode ser destinada em paisagismo devido sua intensa floração e deve-se empregá-la em
reflorestamentos (Lorenzi, 1992).

O objetivo deste trabalho foi analisar a estrutura populacional de plântulas de
Vog. em duas áreas, com diferentes índices de irradiância natural, sob o dossel da Floresta

Ombrófila Densa Montana.

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVO

et al.

et al.

et al. et al.
Platymiscium floribundum

et al.

Platymiscium
floribundum

______

(*) Acadêmico do curso de CiênciasBiológicasda Universidade de Guarulhos.Bolsista do Centro de Integração Empresa Escola.E-mail: reynaldon@gmail.com

(**) Orientadora. Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: mafigliolia@iflorestal.sp.gov.br

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 185-189, jul. 2007.



NAKASHIMA, R.; FIGLIOLIA, M. B. Estrutura populacional de plântulas de Vog.  no Parque Estadual da Cantareira,
São Paulo SP.

Platymiscium floribundum
–

3 MATERIAIS E MÉTODOS

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O experimento foi conduzido em área de Floresta Ombrófila Densa Montana no Parque Estadual
da Cantareira, Núcleo Pedra Grande, localizado na zona norte de São Paulo/SP (23º 21’ a 23º 27’ S e 46º 299’ a
46º 42’W). Segundo Köppen (1948) o clima da área é classificado como Cfb (mesotérmico e úmido). O relevo do
parque é fortemente ondulado com áreas montanhosas e solos Latossolos profundos de textura média a argilosa,
Cambissolos e Gleissolos (Rossi , 1997). Apresenta também solos tipo Podozólico Vermelho-Amarelo,
com ocorrência de solos Aluviais e Hidromórficos indiscriminados ao longo dos principais cursos d’água
(Oliveira, 1999).

Foram instalados dois tratamentos: Tratamento 1 (Trilha da Bica), localizado a 820 m de altitude,
distante 7 m da borda da mata e com dossel mais aberto e, Tratamento 2 (Pedra Grande), à 1004 m de altitude,
com distância de 30 m da borda e com o dossel mais fechado. Foram instaladas 30 parcelas contíguas de 5 x 5 m
totalizando 750 m² para cada tratamento.

Para o censo, foram consideradas e marcadas todas as plântulas de
encontradas nas áreas. As medições de altura (H), com régua e expressa em centímetros (cm), e de diâmetro à
altura do colo (DAC) e expressa em milímetros (mm), foram feitas mensalmente com paquímetro digital.

Os valores de altura e diâmetro, por época de avaliação, foram tabulados e divididos em classes de
altura, com intervalos de 8 cm e, de diâmetro com intervalos de 3 mm. A análise de tendência foi efetuada com o
modelo de regressão ajustado para variáveis de crescimento em relação ao número de dias após a dispersão de
sementes. Para a última medição, os dados de altura e diâmetro foram comparados empregando-se o teste de
Kolmogorov-Smirnov. A correlação entre altura e diâmetro foi obtida pelo teste de Spearman, enquanto para as
relações alométricas foi calculada a proporção entre altura e diâmetro (H/DAC).

Em ambas as áreas de estudos observou-se que as plântulas de Vog.
apresentaram crescimento lento, gradual e uniforme, onde os valores de altura permaneceram praticamente
estagnados durante o período do outono e inverno, com início de resposta durante a primavera, corroborando os
resultados obtidos para a espécie (Figliolia, 2005). Embora os valores médios iniciais de altura tenham sido
menores na área com maior luminosidade (11,5 cm) quando comparada com a área de maior sombreamento
(13,8 cm), constatou-se que ao final de um ano de idade esse comportamento se inverte, atingindo 15,7 e 14,2 cm,
respectivamente. A condição de maior luminosidade conferiu às plantas maior incremento médio anual (4,3 cm)
quando comparada com a área de menor irradiância (0,4 cm), cujos ganhos de maiores proporções ocorrem
principalmente no verão (dezembro, janeiro, fevereiro e março). As distribuições de freqüências para classes de
altura apresentam-se descontinuas no Tratamento 1, com alternância de freqüências de altas e baixas e, continuas
no Tratamento 2 com queda gradual em todo período. Predominaram indivíduos com menos de 20 cm de altura e
houve apenas dois representantes com altura entre 30 e 40 cm. Provavelmente a espécie é atingida por variações
climáticas e edáficas que regulam as diferenças entre as áreas e os períodos estudados.

Dado o crescimento médio anual de 0,4 mm, ambas as áreas de estudos mostram que as intensidades
luminosas registradas nas áreas de estudo não influenciaram o crescimento das plantas na fase inicial de
desenvolvimento. Contudo desde a primeira medição o valor de diâmetro foi maior na área menos iluminada,
2,4 a 2,8 mm, na primeira e ultima medição respectivamente, quando comparada com a área mais iluminada que
foi de 2,2 a 2,6 mm.Assim como na altura permanecem os maiores ganhos durante o verão.Acurva de tendência
mostrou maior uniformidade nos dados de diâmetro na área mais sombreada, e a área mais iluminada apresenta
variação nos dados durante o outono e inverno. No Tratamento 1 as distribuições de classes de diâmetro
apresentam-se descontínuas com alternância de altas e baixas enquanto no Tratamento 2 são contínuas e
evidencia a redução de indivíduos mais pronunciada em outubro e janeiro.

O Tratamento 1 apresentou uniformidade na relação altura e diâmetro com maior investimento em
altura que em diâmetro. Contudo no Tratamento 2 a mesma relação foi de baixa uniformidade e com maior
investimento em diâmetro.
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Conforme TABELA1, foram registrados 1086 indivíduos no Tratamento 1 e 294 no Tratamento 2 onde
foi constatado que a taxa de mortalidade foi alta correspondendo a 65% e 90% respectivamente. Os resultados
indicam a formação de um banco de plântulas efêmero na classe de 8 a 16 cm. A passagem de plântulas para as
classes seguintes ocorre no verão mostrando as melhores condições para o seu desenvolvimento. As maiores
taxas de mortalidade ocorreram na classe de 8 a 16 cm de altura, nos meses de março a maio e em novembro,
no Tratamento e, em agosto a janeiro, no Tratamento 2. O fato mostra que a mortalidade se dá independente da
época do ano, ocorrendo tanto no verão quanto no inverno. Essa maior taxa de mortalidade pode ser
decorrente da grande quantidade de galhos, lianas e folhedo, encobrindo as plântulas (observação pessoal).
Houve também, no Tratamento 1 um aporte considerável de plantas (247) externas advindas com a enxurrada
em um trecho declivoso e com sulco intenso na parcela decorrente de uma intensa precipitação ocorrida no
mês de março prolongando-se até maio. Esses eventos vêem a corroborar o citado por Piña-Rodrigues
(1990), de que os eventos edafoclimáticos e ecológicos variáveis no tempo e no espaço influenciam a
estrutura e a composição das populações vegetais e que, se reportando aos estudos na Floresta Amazônica,
a maior causa da mortalidade do banco de plântulas se dá pelo impacto da queda de material lenhoso ou
por epífitas.

TABELA 1 – Dinâmica de população de plantas de obtida nos Tratamentos 1 e 2,
no período de fevereiro de 2005 a março de 2006.

apresenta comportamento característico das espécies dos grupos sucessionais mais
avançados, com desenvolvimento lento e formação de banco de plântulas efêmero com baixa sobrevivência,
indo ao encontro da sugestão feita por Piña-Rodrigues (1990) de que a formação de banco de plântulas
constitui-se numa estratégia de reprodução, em que as espécies mantêm populações de plântulas no sub-bosque,
em condições de baixa luminosidade, de alta competividade e sob forte seleção, a espera de condições propícias
ao crescimento e estabelecimento dos indivíduos, comportamento típico das espécies secundárias e clímaxes.
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Tratamento 1

Data Dias
Nº

Indivíduos
Remoção Sobreviventes Ingresso

Taxa de
Sobrevivência

Taxa de
Mortalidade

fev./05 98 510 – – – – –

mar./05 125 355 160 350 5 0,686 0,314
abr./05 145 462 115 240 222 0,676 0,324
maio/05 174 479 3 459 20 0,994 0,006
jul./05 235 765 39 440 325 0,919 0,081
ago./05 272 765 1 764 1 0,999 0,001
nov./05 359 439 329 436 3 0,570 0,430
mar./06 491 380 59 380 0 0,866 0,134

Tratamento 2

Data Dias
Nº

Indivíduos
Remoção Sobreviventes Ingresso

Taxa de
Sobrevivência

Taxa de
Mortalidade

fev./05 93 280 – – – – –

mar./05 118 234 46 234 0,836 0,164
abr./05 152 187 47 187 0,799 0,201
maio/05 181 197 4 183 14 0,979 0,021
jun./05 213 183 14 183 0,929 0,071
ago./05 264 113 70 113 0,617 0,383
out./05 349 74 39 74 0,655 0,345
jan./06 447 30 44 30 0,405 0,595
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Vog. apresentou desenvolvimento lento nas intensidades de luz estudadas.
O crescimento de altura e diâmetro das plântulas não foi influenciado pelas intensidades luminosas.
A espécie mostrou-se tolerante à sombra, comportamento típico de espécies do estágio final da

sucessão ecológica.
Deve-se estender a pesquisa por maior período de tempo, estendendo-se aos demais estágios de

desenvolvimento da espécie.
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