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1  INTRODUÇÃO

A Floresta Ombrófila Mista (Veloso et al., 1991) é popularmente conhecida como Floresta de 
Araucária, Pinhais ou Pinheirais. A denominação “Mista” refere-se à presença das gimnospermas Araucaria 
angustifolia (Bert.) O. Kuntze (araucária) e Podocarpus lambertii Kl. (pinheirinho-brasileiro) consorciadas 
com angiospermas de gêneros primitivos como Drymis (Winteraceae), Ocotea, Cryptocarya e Nectandra 
(Lauraceae), entre outras.

Mittermeier et al. (1999) elegeram as 25 regiões biológicas mais ricas e ameaçadas do planeta, 
entre elas a Floresta de Araucária. Com a drástica redução em sua área de ocorrência, estima-se que atualmente 
os remanescentes ocupem entre 1 e 4% da área original (Mantovani et al., 2004), o que torna o ecossistema 
crítico em termos de conservação e inclui a araucária na lista de espécies na categoria “vulnerável” à extinção, 
segundo critérios da International Union for Conservation of Nature - IUCN (2006). 

Estudos realizados por Sanquetta & Mattei (2006), Backes (2001) e Hueck (1953) evidenciam a 
escassez da regeneração natural da araucária e do pinheirinho-brasileiro em áreas com dossel fechado, além da 
alta taxa de mortalidade natural das populações dessas espécies. Esses autores, por isso, especulam que a ausência 
completa de distúrbios na floresta de araucária pode impedir a sua própria perpetuação. Em detrimento dessas 
observações, pouco se sabe sobre a composição da regeneração de espécies, o que dificulta tomar conclusões 
mais gerais a respeito da dinâmica dessa fisionomia florestal cada vez mais escassa no centro-sul Brasileiro.

Nessa linha, esse estudo fitossociológico sobre a regeneração da sinúsia arbustiva e arbórea será 
conduzido visando responder certos questionamentos: qual a densidade de regeneração de araucária no subosque 
florestal? Qual a composição da regeneração das espécies e quais são as espécies que mais se destacam? 
Os diferentes históricos de uso alteraram a composição de espécies?

2  MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Estadual de Campos do Jordão - PECJ está localizado ao norte do município de Campos 
do Jordão, com coordenadas geográficas de 22º 45’ S e 45º 30’ W. O clima é Cfb, segundo a classificação de 
Köppen. A variação na precipitação pluviométrica é considerável, com valores de 1500 mm/ano a 1800 mm/ano, 
causada pelo efeito das chuvas orográficas (Seibert et al., 1975). 

No interior do PECJ e áreas de entorno, foram selecionados quatro ecossistemas sobre o mesmo tipo 
de solo e com diferentes históricos de utilização, a fim de evitar que outros efeitos influenciassem os objetivos do 
trabalho que não aqueles proporcionados pelas atividades antrópicas. Os ecossistemas selecionados e o esforço 
amostral para cada local foram: a) floresta de araucária natural, sem interferência antrópica aparente _ 
250 subparcelas (código MN _ 22º 41’ 30” S e 45º 27’ 52’’ W); b) reflorestamento artificial de araucária e 
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pinus _ 45 subparcelas (código RP _ 22º 39’ 33’’ S e 45º 26’ 35’’ W), c) reflorestamento artificial de araucária 
incendiado há 30 anos _ 40 subparcelas (código RF _ 22º 38’ 12’’ S e 45º 26’ 59’’ W) e d) reflorestamento 
antigo de araucária _ 85 subparcelas (código RA _ 22º 40’ 41,4’’ S e 45º 28’ 22,2’’ W), com idade estimada de 
aproximadamente 90 anos, obtida com o uso da equação  que correlaciona a idade da araucária ao perímetro, 
desenvolvida por Backes (2001). Não foram feitas replicações entre os ecossistemas avaliados.

Para a amostragem do estrato de regeneração foram locadas aleatoriamente cinco subparcelas de 1 x 1 m 
no interior de cada parcela de 10 x 20 m (utilizada para levantamento do estrato arbóreo) de forma a obter 
uma amostra representativa de 5 m2 do subosque de cada parcela (FIGURA 1). Todos os indivíduos lenhosos 
presentes nas subparcelas com altura ≥ 30 cm e perímetro a 1,30 cm do solo (PAP) < 15 cm foram amostrados, 
tendo sido anotados os valores de altura e observações de campo, tais como presença de látex, odores, presença 
de espinhos. A identificação das espécies foi feita no campo ou através de coleta de material botânico para 
identificação posterior em laboratório por meio de literatura especializada.

FIGURA 1 _ Croqui de locação das subparcelas sorteadas para a amostragem do estrato de regenerantes no 
interior de cada parcela de 10 x 20 m. A soma das cinco subparcelas representa a unidade amostral 
neste trabalho (5 m2).

O esforço de amostragem para cada tipo de ecossistema foi verificado por meio da construção da 
curva de acumulação de espécies, utilizando como unidade amostral as parcelas de 10 x 20 m (somatória 
das 5 subparcelas de 1 m2) e o índice de MAOTAU (Sobs), a partir do uso do programa EstimateSWin800 
(Colwell, 2005). Para as espécies regenerantes foram calculadas a freqüência e a densidade e gerados índices 
de diversidade de espécies de Shannon (Muller-Dombois & Ellenberg, 1974) e de equabilidade de Pielou 
(Odum, 1988). As quatro áreas (MN, RP, RF e RA) foram comparadas por meio de métodos de classificação 
por distâncias médias (UPGMA) a partir do índice de Jaccard presentes no programa MultiVariate Statistics 
Package (Kovack, 1993). Para a análise de agrupamento foi elaborada uma matriz qualitativa (binária - 0 e 1) 
usando como variável a presença/ausência de cada espécie em cada tipo de ecossistema.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O esforço para a amostragem do estrato regenerante na floresta natural (MN) e artificial (RP, RF 
e RA) foi verificado pela curva de rarefação (FIGURA 2).

FIGURA 2 _ Curvas de acumulação de espécie com base no índice de MAOTAU (com intervalos de confiança 
de 95%) para o estrato de regeneração no subosque de floresta natural de araucária (MN) (linha 
azul), reflorestamento de araucária antigo (RA) (linha verde), reflorestamento de araucária 
incendiado há 30 anos (RF) (linha roxa) e reflorestamento de araucária e pinus (RP) (linha vermelha).



112

POLISEL, R. T. et al. Regeneração de espécies arbustivas e arbóreas no subosque de florestas de araucária com diferentes históricos em Campos do Jordão _ SP.

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 36, p. 109-116, jul. 2008.

Foi possível constatar uma relação gradual positiva entre os principais parâmetros analisados no 
componente de regeneração das quatro áreas de floresta de araucária estudadas (TABELA 1), quanto maior 
o nível de preservação, maior foram esses parâmetros e menores foram os desvios-padrão com base nas 
estimativas de densidade. Com base na FIGURA 2, constatou-se maior riqueza de espécies em regeneração na 
floresta natural. As áreas RF e RA obtiveram riquezas semelhantes e inferiores à floresta natural e a área RP, 
a menor riqueza dentre as demais.

TABELA 1 _ Síntese dos parâmetros fitossociológicos do estrato de regenerantes obtidos num trecho de 
floresta natural de araucária (MN), num reflorestamento de araucária e pinus (RP), num 
reflorestamento de araucária incendiado há 30 anos (RF) e reflorestamento antigo de araucária 
(RA) em Campos do Jordão _ SP.

Legenda: DT: densidade de indivíduos por hectare, DesvP: desvio-padrão das densidades relativas (em %) por espécie, H’: índice de diversidade de 
Shannon, J: índice de equabilidade de Pielou.

Parâmetros MN RP RF RA
Área amostral (m2) 250 45 40 85
Famílias 30 8 14 25
Espécies 84 9 20 54
DT (ind/ha) 31800 5110 28500 48941
DesvP 1,689 10,6 8,46 5,286
H’ 3,72 1,92 2,12 2,72
J 0,84 0,36 0,83 0,68

Dentre as espécies amostradas, destacaram-se as ocorrências de Alsophila capensis var. polypodioides 
(Sw.) Conant considerada “vulnerável” na listagem estadual (São Paulo, 2004) e Dicksonia sellowiana Hook 
na Floresta Natural considerada “em perigo de extinção” e “vulnerável” na listagem estadual (SMA, 2004) 
ou nacional (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 2007) de 
espécies ameaçadas.

A regeneração natural de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze foi considerada baixa na floresta 
natural, com valores mais elevados nas áreas reflorestadas, possivelmente em função do maior número 
de matrizes fonte de sementes (FIGURA 3). A importância do fogo na regeneração dessa espécie não foi 
constatada, já que a área de reflorestamento incendiado (RF) apresentou menor densidade de regenerantes de 
araucária, comparada aos reflorestamentos sem esse tipo de interferência. 

FIGURA 3 _ Avaliação da regeneração de Araucaria angustifolia na floresta natural (MN), no reflorestamento 
artificial de araucária e pinus (RP), no reflorestamento de araucária incendiado há 30 anos (RF) 
e no reflorestamento antigo de araucária (RA) em Campos do Jordão _ SP. DR _ Densidade 
relativa, FR _ Freqüência relativa.
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Ao comparar a composição e a estrutura da regeneração de espécies lenhosas das três áreas 

reflorestadas com a floresta natural (FIGURAS 4 e 5), verificou-se que a área do reflorestamento antigo (RA) 

foi a que apresentou maior semelhança com a floresta natural (MN), evidência de que os processos ecológicos 

envolvidos na restauração estão sendo recuperados e que a complexidade do ecossistema está aumentando. 

Dentre as espécies presentes no subosque florestal, Miconia cinerascens Miq. e Rapanea umbellata 

(Mart.) Mez destacaram-se como as mais importantes na estrutura da regeneração nas áreas do reflorestamento 

antigo (RA) e da floresta natural (MN) (FIGURA 5). Além destas, Gomidesia sellowiana O. Berg. ocorreu em 

todas as áreas (áreas MN, RA e RF), exceto no reflorestamento misto (RP). O sucesso no estabelecimento destas 

espécies em áreas reflorestadas indicou o potencial de uso das mesmas na restauração de áreas degradadas 

na região. Todas as espécies citadas são dispersas por pássaros, o que ressalta a importância da avifauna na 

recuperação da flora das florestas avaliadas.

FIGURA 4 _ Dendrograma de similaridade de Jaccard a partir da presença ou ausência das espécies regenerantes 

na floresta natural (MN), no reflorestamento artificial de araucária e pinus (R), no reflorestamento 

de araucária incendiado há 30 anos (RF) e no reflorestamento antigo de araucária (RA) em 

Campos do Jordão.
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4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

A estrutura, riqueza e diversidade de espécies arbustivas e arbóreas presentes no subosque da floresta 
natural avaliada não se mantiveram nos reflorestamentos artificiais da espécie. No entanto, havendo fragmentos 
no entorno, processos de dispersão natural levaram ao enriquecimento da flora desses reflorestamentos ao 
longo do tempo, com destaque para Miconia cinerascens, Gomidesia sellowiana e Rapanea umbellata. 
A densidade de indivíduos de araucária nos quatro ecossistemas foi baixa, corroborando outros estudos 
realizados em Floresta Ombrófila Mista.
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