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A Mata Atlântica (ss), segundo Oliveira-Filho & Fontes (2000), classificada como
Floresta Ombrófila Densa por Velloso (1991), é composta por um mosaico vegetacional, resultado dos
diversos gradientes edáficos caracterizados por variações topográficas intensas (Mantovani, 1993). Dentro
desse mosaico, destaca-se pela grande importância para a preservação, a mata ciliar, a qual, junto com o curso
d’água, forma a zona ripária, definida como a área de influência do rio, em relação principalmente às condições
pedológicas e hídricas (Lima & Zakia, 2004), contribuindo para a diversificação da vegetação nessas áreas.

As formações secundárias dessa fisionomia, por sua vez, também revelam elevada riqueza e
diversidade do componente arbustivo-arbóreo (Tabarelli & Mantovani, 1999), influenciada por diferentes
microhabitats, gerados pelo gradiente vertical de luz e temperatura ao longo dessas florestas (Gomez-Pompa,
1971). Além do que, Hartshorn (1980) estimou que, em florestas tropicais, mais da metade das espécies
dependem de clareiras para obter êxito na regeneração, apresentando, portanto, comportamento heliófito.

A regeneração das florestas secundárias dependerá do grau de perturbação sofrida, de fontes de
propágulos e do meio abiótico. A fragmentação atual da Mata Atlântica contribui para dificultar o processo de
regeneração das florestas, retardando a chegada de propágulos de espécies tardias, características da floresta
madura (Tabarelli , 1999), dificultando o processo sucessional.

A presente pesquisa teve como objetivo comparar, a partir de análises multivariadas, a estrutura e
composição de duas florestas secundárias, as quais sofreram pelo mesmo fator de perturbação na mesma época,
mas sujeitas a duas condições edáficas muito distintas.

Considerando que a sucessão secundária e a resiliência da floresta estão relacionadas ao tipo de
distúrbio sofrido, disponibilidade de propágulos e condições edáficas, ao se analisar em duas áreas com o mesmo
histórico de perturbação, mas condições abióticas distintas, espera-se encontrar uma diferenciação da estrutura
da comunidade vegetal, principalmente das classes diamétricas inferiores por conta de tal seletividade,
considerando a resposta diferencial do sub-bosque a variações edáficas (Laska, 1997).

Foram estudadas duas áreas de vegetação florestal secundária com aproximadamente 40 anos de idade,
as quais sofreram com a retirada da madeira para produção de lenha e carvão pelos moradores adjacentes. Estão
localizadas no município de Juquitiba, a 60 km de São Paulo, ao sul da região metropolitana da Grande SP,
coordenadas aproximadas de 23º 30’ S e 47º 05’ W.
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Os dois remanescentes estão distanciados entre si em 600 m, sendo a matriz composta por vegetação
florestal em diferentes estádios sucessionais, estradas de terra e pastos. A vegetação é classificada, segundo
Velloso (1991), como Floresta Ombrófila Densa e o clima, segundo a classificação de Köppen, é Cfb,
quente e de inverno seco (Setzger, 1946). Segundo levantamentos pluviométricos realizados pelos autores em
propriedade adjacente, a média pluviométrica anual dos anos de 2004 e 2005 na área foi de 1650 mm.

A primeira área (FLORESTA DE ENCOSTA) levantada foi uma floresta secundária de encosta,
com solo bem drenado, a qual foi estudada a partir do método de quadrantes por Polisel & Franco (2007).
Foram montados 100 pontos-quadrantes, 10 m entre si distanciados, nos quais foram amostradas duas classes
diamétricas (C1: DAP 10 cm, C2: 5 DAP 10 cm) para cada ponto.

A segunda área (FLORESTA RIPÁRIA) refere-se a uma vegetação ribeirinha, sob forte influência
do lençol freático. Faz parte da baixada do leito do rio onde a profundidade do nível d’água subterrâneo é
aproximadamente 65 cm no período seco. Nos eventos chuvosos, foi constatado que esse nível d’água
alcançou apenas 20 cm de profundidade. Em alguns locais, devido a variações micro-topográficas, pode-se
verificar a existência de bolsões d’água por conta da saturação hídrica do solo. Por conta dessas
características, a área foi classificada como parcialmente alagada por apresentar mais de três dias de
inundação por ano, segundo Rodrigues (2004). Esta área de amostragem é circundada por uma vegetação
florestal preservada, diferentemente da outra floresta, que se encontra ao lado de outros remanescentes com
claros sinais de perturbação. O levantamento da vegetação ripária foi realizado pelo método de parcelas.
Foram alocadas 16 parcelas de 10 x 5 m, distribuídas ao longo de toda a área que cobria a baixada cujo lençol
freático possuía o mesmo nível de profundidade. Todos os indivíduos com DAP (diâmetro à altura do peito)
maior que 5 cm foram amostrados e tiveram seus valores de diâmetro e altura anotados, assim como a
identificação da espécie.

Para as duas áreas, foram geradas tabelas fitossociológicas para análise da estrutura da
vegetação. O enquadramento sucessional de cada espécie presente nas duas áreas amostradas foi feito com base
em Bernacci (2006) e pela experiência de campo dos autores.

A comparação da estrutura e composição das duas florestas foi feita com auxílio de análises
multivariadas, utilizando-se de uma matriz de dados com a densidade relativa de cada espécie para cada
parcela. Para as análises utilizou-se o programa MVSP, disponível em . A partir
desses dados, foi possível construir o dendrograma de similaridade. Para que fosse possível analisar e
comparar de maneira equilibrada as duas vegetações, amostradas por métodos diferentes, optou-se por
sortear 16 pontos daqueles alocados na floresta de encosta dos quadrantes. O ponto sorteado, de 1 a 100
mais o seu sucessor serviram como base para a construção de uma parcela virtual de 16 indivíduos
(oito com DAP 10 cm e oito com DAP entre 5 e 10 cm), número este semelhante ao encontrado para as parcelas
da vegetação da zona ripária.

A partir do levantamento fitossociológico nas duas comunidades, foram identificadas 126 espécies,
distribuídas em 89 gêneros e 36 famílias botânicas. A floresta secundária de encosta apresentou uma
riqueza de 112 espécies e a floresta ripária, 75 espécies. Essa diferença encontrada no número de espécies
entre as duas áreas já era esperada por conta das limitações impostas pelo fator edáfico da área ripária.
Constatou-se que, entre as duas áreas, ocorreu a predominância de espécies de estágios iniciais de sucessão,
mesmo na floresta ripária, onde a seletividade do ambiente não foi capaz de diminuir o estabelecimento
dessas espécies em detrimento de outras típicas desse tipo de vegetação. Essas observações também foram
apontadas por Durigan & Leitão Filho (1995).

Asimilaridade florística entre os dois estratos foi maior na floresta de encosta (32%) do que na floresta
ripária (16%) (TABELA1). Tal fato corrobora as observações de Laska (1997), de que a riqueza e abundância do
sub-bosque respondem positivamente às condições de umidade. A similaridade entre o sub-bosque das duas
florestas foi de 26%, o dobro da similaridade encontrada entre o dossel das duas florestas (13%), mostrando
tendência de que as duas comunidades podem se tornar mais semelhantes no futuro.
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TABELA 1 Valores de similaridade de Jaccard (em %) para as diferentes classes diamétricas das florestas
estudadas. (E-Encosta, R-Ripária, D-Dossel: DAP 10 cm, SB-Sub-bosque: 5 DAP 10 cm).

Com base na FIGURA 1, nota-se a lenta chegada de propágulos das espécies tardias e o predomínio de
espécies secundárias e umbrófilas na comunidade, o que pode estar relacionado à falta de matrizes e,
principalmente, dos dispersores dessas matrizes, os quais são, na maioria das vezes, animais de médio a
grande porte.

FIGURA 1 Contribuição das espécies de diferentes grupos sucessionais em porcentagem de IVI, nas duas
florestas estudadas.

A similaridade entre as parcelas foi baixa (FIGURA 2), evidenciando a grande heterogeneidade
ambiental, a que elas estão submetidas.
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FIGURA 2 Dendrograma de similaridade entre as unidades amostrais em Floresta Ripária (R) Floresta de
Encosta (E), em Juquitiba SP.

Distinguem-se dois grupos de parcelas com cerca de 15% de similaridade (FIGURA 1),
considerado um valor baixo. Esses grupos separaram estritamente as parcelas localizadas na zona ripária,
daquelas localizadas na encosta. Tal fato se deve preponderantemente à heterogeneidade ambiental, gerada pelas
condições topográficas diversificadas da serra do Mar (Joly, 1992). Fica evidente que os dois ambientes têm
flora peculiar.

Polisel & Franco (2006) observaram a alta similaridade de espécies entre as duas classes diamétricas
da floresta de encosta e consideraram que a dificuldade de chegada das espécies tardias, seja por conta da
fragmentação e da caça de animais dispersores de médio a grande porte, são os principais responsáveis por essa
dinâmica sub-climácica que vem sendo denominada de clímax antrópico (Oliveira, 2002).

Embora situadas dentro de uma mesma região, a uma distância muito pequena, as duas florestas
estudadas são floristicamente distintas, o que se explica pela diferença ambiental, especialmente a
disponibilidade hídrica.

Amenor riqueza da floresta ripária, que contraria o esperado para florestas tropicais, reflete a condição
de solo excessivamente úmido, que limita a ocorrência de um maior número de espécies.

Aflora do sub-bosque é pouco semelhante à do dossel, especialmente na floresta ripária, indicando que
as plantas do sub-bosque não são regenerantes das espécies do dossel, mas resultado dos processos de dispersão,
trazidas de outras comunidades, além de estarem respondendo a uma condição edáfica diferenciada, conforme
proposto por Laska (1997).

Por outro lado, o sub-bosque é floristicamente mais semelhante que o dossel nas duas florestas,
sugerindo que as florestas podem se tornar mais semelhantes no futuro.

5 CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
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