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RESUMO 
 
Os estudos detalhados sobre a composição florística e a fitossociologia são 
fundamentais para embasar quaisquer iniciativas de preservação e recuperação de 
florestas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a regeneração natural de espécies 
arbustivo-arbóreas no sub-bosque de um plantio de Pinus sp., em área degradada, 
no município de Lavras, MG. O estudo foi realizado em 24 parcelas de 5 m x 5 m, 
distribuídas sistematicamente em seis transectos orientados no sentido 
perpendicular ao declive do terreno. Foram inclusas no inventário todas as espécies 
arbustivas ou arbóreas que apresentaram altura ≥10 cm. Os parâmetros 
fitossociológicos estimados foram: riqueza de espécies, densidade, freqüência e 
dominância em seus valores absolutos e relativos, valor de importância (VI), índice 
de diversidade de Shannon (H’) e índice de eqüabilidade de Pielou (J’). O 
levantamento florístico registrou um total de 46 espécies, 32 gêneros pertencentes a 
21 famílias. O valor da diversidade da regeneração (H’=2,89) foi semelhante aos 
valores encontrados no sub-bosque de reflorestamentos com uma única espécie, 
maior que em outras áreas de Pinus e menor que em floresta nativa. A proporção de 
espécies dispersas pela fauna ficou próxima de 80%. Na distribuição das espécies 
em categorias sucessionais, as climácicas exigentes de luz ocuparam a primeira 
posição, seguida das pioneiras, e das climácicas tolerantes à sombra. A distribuição 
diamétrica da regeneração apresentou um padrão de J-invertido. As espécies que 
mais se destacaram com relação ao valor de importância como Pithecolobium 
incuriale, Piper aduncum, Machaerium hirtum, Cecropia pachystachya, Celtis 
iguanaea, Solanum granuloso-leprosum, Luehea grandiflora, Casearia lasiophylla, 
Myrcia tomentosa e Copaifera langsdorffii podem ser indicadas para plantios de 
recuperação de florestas em condições semelhantes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Regeneração, Pinus sp., Degradação, Sucessão Florestal. 
 
 
FOREST RESTORATION IN A DEGRADED PASTURE IN THE SOUTH OF MINAS 

GERAIS 
 

ABSTRACT 
 

Detailed studies about floristic composition and phytosociology are essential to base 
any initiatives for the preservation and restoration of forests. The aim of this study 
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was to evaluate the natural regeneration of shrub-arboreal species in the understory 
of a Pinus sp planting, in a degraded area in Lavras, MG. The study was conducted 
in 24 plots of 5 m x 5 m, systematically distributed in six transects oriented in the 
direction perpendicular to the slope of the land. Were included in the inventory all 
species shrubs or trees that had height ≥ 10 cm. The phytosociological parameters 
estimated were: species richness, density, frequency and dominance in their 
absolute and relative importance value (VI) index, Shannon diversity (H ') index and 
evenness (J'). The floristic survey recorded a total of 46 species, 32 genera 
belonging to 21 families. The value of diversity of regeneration (H '= 2.89) was similar 
to those found in the understory of reforestation with a single specie, higher than in 
other areas of pine and lower than in native forest. The proportion of species 
dispersed by fauna was close to 80%. In the distribution of species in guilds, the 
light-demanding climax occupied the first position, followed by the pioneers, and the 
shade tolerant climax. Diameter distribution of regeneration showed a pattern of J-
shaped. The species that stood out against the value of importance as Pithecolobium 
incuriale, Piper aduncum, Machaerium hirtum, pachystachya Cecropia, Celtis 
iguanaea, Solanum granulosum-leprosum, Luehea grandiflora, Casearia lasiophylla, 
Myrcia tomentosa and Copaifera langsdorffii may be suitable for plantations recovery 
of forests under similar conditions. 
 
KEY WORDS: Regeneration, Pinus sp., Degradation, Forest succession 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As florestas naturais primárias se caracterizam por terem sido pouco 
alteradas pela ação do homem, conservando suas características de alta 
diversidade e auto-regeneração. As florestas perturbadas, por sua vez, sofreram a 
intervenção humana, porém têm condições de retornar a uma condição próxima 
daquela apresentada antes de ser perturbada. As florestas degradadas são as que 
perderam sua capacidade de se recuperar por si, necessitando do trabalho de 
revegetação e/ou de enriquecimento (MACEDO et al., 1993). 

Atividades antrópicas, quando desenvolvidas desordenadamente, sem tomar 
em consideração aspectos conservacionistas acarretam a degradação dos 
ecossistemas. Os deslizamentos, enchentes, processos erosivos acelerados e as 
áreas de empréstimo são evidências do uso inapropriado dos recursos naturais. 
Desta forma, a demanda de conhecimento gerada pela sociedade, para reversão 
dos problemas ambientais, tem suscitado a criação de novas técnicas e estratégias 
de recuperação de áreas degradadas, assim como dos ecossistemas intensamente 
modificadas pela atividade antrópica (VALCARCEL & SILVA, 1997). 

RODRIGUES & GANDOLFI (2004) afirmam que a recuperação florestal de 
uma área degradada fundamenta-se em: caracterização florística (o que plantar); 
levantamento fitossociológico (quanto plantar) e nos princípios de sucessão 
secundária (como plantar). O objetivo final é reconstituir o ecossistema, garantindo a 
manutenção da biodiversidade vegetal e suas interações com a fauna ao longo do 
tempo. 

Para o aprimoramento das técnicas utilizadas atualmente na recuperação de 
ecossistemas degradados ou perturbados, é fundamental a realização de pesquisas 
sobre o sucesso dos reflorestamentos em distintas condições ambientais. Nestas 
pesquisas, o foco deve ser principalmente a avaliação do potencial da vegetação 
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estabelecida em construir e sustentar um ecossistema em equilíbrio para a 
manutenção dos processos ecológicos, que seja capaz de se regenerar e abrigar a 
fauna, e num contexto mais atual, reter o carbono atmosférico de forma eficiente. 
De acordo com VIEIRA & GANDOLFI (2006), o monitoramento das comunidades 
que se formam em áreas recuperadas é uma atividade muito importante, devendo 
ser efetuado tanto para permitir a correção de eventuais problemas como para a 
criação de uma base de dados que permitam avaliar e refinar as estratégias 
prescritas para a restauração de áreas degradadas. 

Segundo SARTORI (2001), a capacidade de regeneração natural por 
espécies nativas em situações de competição com árvores de plantios florestais 
pode ser considerada um fator de grande valor para a manutenção da 
biodiversidade, visto que não só estaria mantendo o patrimônio genético vegetal, 
mas também estaria propiciando melhores condições para a sobrevivência da fauna 
silvestre, assegurando melhores condições de abrigo e alimentação. Além disso, a 
caracterização da vegetação natural que cresce nestes povoamentos pode ser 
considerada como referência para a implantação de povoamentos com espécies 
florestais nativas, visando a recuperação de áreas degradadas. 
            Frente ao exposto, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a regeneração 
natural de espécies arbustivo-arbóreas no sub-bosque de um plantio de Pinus sp., 
em área degradada, no município de Lavras, MG. Tendo como objetivos específicos, 
elucidar a composição florística e a estrutura fitossociológica da regeneração 
natural; baseando-se na fitossociologia, indicar espécies mais adaptadas para 
recuperação de áreas degradadas em condições semelhantes; classificar as 
espécies quanto aos seus grupos ecológicos para verificar o estágio da sucessão 
florestal; classificar as espécies quanto à síndrome de dispersão; e analisar o efeito 
do fogo sobre a regeneração natural. 
 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Caracterização da área de estudo 
 
 Este estudo foi realizado em um uma área de aproximadamente 7.000 m² ou 
0,7 ha, que se localiza dentro do Campus da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), no município de Lavras, região Sul de Minas Gerais, em uma altitude 
aproximada de 885 m, nas coordenadas 21°13’37” Sul e 44°59’07” Oeste. A 
vegetação do entorno é composta por pastagem, reflorestamento de Pinus sp. e 
Eucalyptus sp. e fragmento de Cerrado Sensu Stricto (Figura 1).  

O clima da região é do tipo Cwb (Köppen), com verões brandos e invernos 
secos. Os dados climáticos completos para o município de Lavras (normais 
climatológicas compreendendo o período de 1961 a 1990) são: temperatura média 
anual de 19,4°C, com média máxima de 28,4°C para o mês de fevereiro e média 
mínima de 10,4°C no mês de julho. A precipitação média anual de 1.529,7 mm, com 
o período de maior precipitação (83,25%) compreendido entre os meses de outubro 
e março (BRASIL, 1992).  

A vegetação primitiva do Campus pode ser considerada como transição entre 
Floresta Estacional Semidecidual Montana e Cerrado, se apresentando, atualmente, 
amplamente fragmentada e em diversos estádios de sucessão. 
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FIGURA 1 – Localização da área de 
estudo e das parcelas dentro do 
Campus da UFLA (Fonte: Google 
Earth). 

 
A vegetação da área de estudos era composta de pastagem degradada, com 

rala cobertura vegetal e solo compactado. No ano de 1986 foi realizado o 
reflorestamento deste local com plantio puro de Pinus sp. no espaçamento de 3,0 x 
1,5 m, para evitar a ocorrência de processos erosivos e reverter o seu estado de 
degradação.  

De acordo com MELO et al. (2004), no Campus da Universidade Federal de 
Lavras, são comuns os casos de incêndios florestais criminosos, nas áreas de 
reflorestamento com Pinus sp, Eucalyptus sp e principalmente pastagem, que se 
tornam de difícil controle na medida em que os recursos e o número de vigilantes da 
UFLA são insuficientes, sem preparo e os equipamentos são inadequados para se 
efetuar o combate. Portanto, quase todos os anos este povoamento sofre o efeito de 
incêndios provenientes da pastagem localizada nas cotas mais baixas do terreno, 
criando um gradiente dentro da área de estudo, pois à medida que o fogo avança 
para dentro do povoamento, ele diminui a sua intensidade. 
 
2.2 Método de amostragem 
 
 O estudo foi realizado em 24 parcelas de 5 m x 5 m, demarcadas utilizando-
se trena e bússola, distribuídas sistematicamente em seis transectos orientados no 
sentido perpendicular ao declive do terreno, indo de uma borda à outra, para melhor 
rastreamento da área e verificação do efeito do fogo sobre a regeneração, 
perfazendo uma área amostral de 600 m².  As distâncias foram de 30 m entre 
transectos e 5 m entre parcelas. Foram inclusas no inventário todas as espécies 
arbustivas ou arbóreas que apresentaram altura maior ou igual a 10 cm, nas quais 
foram medidos os diâmetros ao nível do solo (DAS) e a altura, utilizando paquímetro 
e régua. As identificações foram feitas no campo. Quando a identificação em campo 
não foi possível, o material botânico foi herborizado e comparado com amostras 
existentes no Herbário da Universidade Federal de Lavras (Herbário Esal). O 
material coletado não foi depositado no Herbário. As espécies foram classificadas 
em famílias, de acordo com o sistema do Angiosperm Phylogeny Group II (APG II, 
2003). 
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2.3 Síndrome de dispersão dos diásporos 
 

As espécies foram classificadas quanto às síndromes de dispersão de acordo 
com os critérios e categorias propostos por PIJL (1982), com a divisão em três 
grupos básicos: anemocoria (dispersão pelo vento), zoocoria (dispersão por animais) 
e autocoria (dispersão pela gravidade ou deiscência explosiva). 
 
2.4 Classificação sucessional das espécies 
 

As espécies foram classificadas segundo o seu grupo ecológico, adotando-se 
a metodologia descrita por SWAINE & WHITMORE (1988), com modificações 
sugeridas por OLIVEIRA FILHO et al., (1994), nas seguintes categorias: pioneiras, 
clímax exigente de luz e clímax tolerante à sombra. 
 
2.5 Análise dos dados 
 
 Os dados foram arquivados, as características biométricas foram calculadas e 
os gráficos foram construídos utilizando-se o programa Excel®. Os parâmetros 
estimados foram: riqueza de espécies; densidade, freqüência e dominância em seus 
valores absolutos e relativos; valor de importância (VI); índice de diversidade de 
Shannon (H’) e índice de eqüabilidade de Pielou (J’). 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Composição florística 
 

O levantamento florístico registrou um total de 46 espécies, 32 gêneros 
pertencentes a 21 famílias (Quadro 1). Com relação à riqueza de espécies, a sub-
família Fabaceae/Faboideae foi a mais rica, com seis espécies, seguida das famílias 
Myrtaceae e Solanaceae com quatro, Anacardiaceae, Lauraceae e 
Melastomataceae com três. Os gêneros mais ricos foram Solanum com quatro 
espécies, Machaerium com três, Casearia, Miconia, Myrcia, Ocotea, Piper, Siparuna 
e Tapirira com duas espécies cada. Os 23 gêneros restantes estavam representados 
por uma espécie. 

O destaque da família Fabaceae, tanto para o número de indivíduos, quanto 
para a riqueza de espécies, pode ser justificado, pois várias espécies dessa família 
são fundamentais para a recuperação de áreas degradadas por apresentarem 
rápido crescimento em ambientes adversos devido, principalmente, à capacidade de 
se associarem a fungos micorrízicos e bactérias do gênero Rhizobium (FRANCO et 
al. 1992; CHADA et al., 2004; JESUS et al. 2005). 
 
QUADRO 1 – Lista de espécies arbustivo-arbóreas encontradas no sub-bosque de 

um Povoamento de Pinus sp. em Lavras, MG, organizadas por 
família e seguidas de suas síndromes de dispersão e classificação 
sucessional.  

FAMÍLIA/ESPÉCIE 
SÍNDROME DE 
DISPERSÃO1 (*) 

GRUPO 
ECOLÓGICO2 (*) 

Anacardiaceae   
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Zoo P 
Tapirira guianensis Aubl. Zoo P 
Tapirira obtusa (Benth.) D.J.Mitch. Zoo CL 
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Annonaceae   
Annona laurifolia Dunal. Zoo CL 
Burseraceae   
Protium heptaphyllum (Aubl.) March. Zoo CL 
Cannabaceae   
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  Zoo P 
Erythroxylaceae   
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.  Zoo CS 
Euphorbiaceae   
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.  Zoo CL 
Pera glabrata (Sch.) Baill. Zoo CL 
Fabaceae/Caesalpionideae   
Copaifera langsdorffii Desf. Zoo CL 
Fabaceae/Faboideae   
Machaerium hirtum (Vell.) Stellf. Anemo CL 
Machaerium nictitans (Vell) Benth. Anemo CL 
Machaerium villosum Vog. Anemo CL 
Myrocarpus frondosus Fr. All. Anemo CS 
Myroxylum peruiferum L.f. Anemo CS 
Platypodium elegans Vog.  Anemo CL 
Fabaceae/Mimosoideae   
Pithecolobium incuriale (Vell.) Benth.  Auto P 
Lauraceae   
Ocotea pulchella Mart.  Zoo CL 
Ocotea sp. Zoo NC 
Persea pyrifolia Ness & Mart.  Zoo CL 
Malpighiaceae   
Byrsonima intermedia A. Juss. Zoo CL 
Malvaceae   
Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Anemo CL 
Melastomataceae   
Miconia ligustroides (DC.) Naudin Zoo P 
Miconia tristis Spring. Zoo CL 
Tibouchina ursina Cogn. Anemo NC 
Myrsinaceae   
Myrsine umbellata Mart. Zoo CL 
Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez.  Zoo P 
Myrtaceae   
Myrcia splendens (Sw.) DC. Zoo CL 
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Zoo CL 
Psidium guajava L. Zoo CL 
Syzygium jambos (L.) Alston. Zoo CL 
Piperaceae   
Piper aduncum L. Zoo P 
Piper sp. Zoo NC 
Rubiaceae   
Randia nitida (Kunth) DC. Zoo CS 
Rutaceae   
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Zoo CL 
Salicaceae   
Casearia lasiophylla Eichl. Zoo CL 
Casearia sylvestris Sw. Zoo P 
Sapotaceae   
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  Zoo CL 
Siparunaceae   
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Siparuna apiosyce (Mart. ex Tul.) A.DC. Zoo NC 
Siparuna guianensis Aubl.  Zoo CS 
Solanaceae   
Solanum granuloso-leprosum Dunal. Zoo P 
Solanum paniculatum L. Zoo P 
Solanum schwartzianum R. & P. Zoo CL 
Solanum sp. Zoo NC 
Urticaceae   
Cecropia pachystachya Trec.  Zoo P 
Inderteminada   
Desconhecida 1 NC NC 

1. Zoo = espécies zoocóricas ou dispersas por animais, Anemo = anemocóricas ou dispersas pelo 
vento, Auto = autocóricas ou dispersas por estratégias da própria planta, NC = não classificada. 
2. P = pioneira, CL = clímax exigente de luz, CS = clímax tolerante à sombra, NC = não classificada.  
(*) Fonte: Nunes et al., 2003; Pinto et al., 2005; Pereira, 2005; Alvarenga et al., 2006. 
 
3.2 Síndrome de dispersão 
 

As diferentes síndromes de dispersão das espécies e dos indivíduos 
encontrados na área de estudo são apresentadas na Figura 2. De acordo com 
CARMO & MORELLATO (2001), em florestas semidecíduas, a proporção de 
espécies zoocóricas é próxima de 60%. Entretanto, no presente estudo, esta 
proporção ficou próxima de 80% (Figura 2 - B), confirmando assim que a fauna 
exerce papel essencial na recuperação da biodiversidade em florestas tropicais, por 
meio da dispersão das sementes. 
 

  
FIGURA 2 - Síndrome de dispersão dos indivíduos (A) e das espécies (B)  
encontrados na área de estudo.  
 
3.3 Classificação sucessional das espécies 
 
 Na Figura 3, nota-se que a sucessão secundária ainda está no início, pois a 
grande maioria dos indivíduos encontrados foi de espécies pioneiras (Figura 3 - A). 
Contudo, na distribuição das espécies em categorias sucessionais (Figura 3 - B), as 
climácicas exigentes de luz ocuparam a primeira posição, seguida das pioneiras, e 
das climácicas tolerantes à sombra. O grupo ecológico característico de florestas em 
estágios intermediários da sucessão secundária (clímax de luz) foi responsável por 
mais da metade das espécies encontradas, indicando que existem condições que 
garantem o crescimento deste grupo de espécies, mesmo que distúrbios como o 
fogo ocorram periodicamente na área de estudo. 
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FIGURA 3 - Distribuição dos indivíduos (A) e das espécies (B) encontrados na área 

de estudo em categorias sucessionais. 
 

3.4 Análise fitossociológica 
 

Com relação à diversidade, o índice de Shannon obtido foi de 2,89. A 
equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,76. Verifica-se, no Quadro 2, que o valor da 
diversidade é próximo dos que foram encontrados no sub-bosque de 
reflorestamentos com uma única espécie, sendo maior que em outras áreas de 
Pinus. Entretanto, em comparação com uma floresta nativa, o valor obtido é bem 
menor. A equabilidade foi semelhante ao estudo de regeneração natural em plantio 
puro de eucalipto (J`= 0,74) de SOUZA et al. (2007), mostrando uma boa distribuição 
das espécies. 
 
QUADRO 2 - Diversidade (H’) da vegetação arbustivo-arbórea regenerante em 

diferentes formações florestais. 

 
Os parâmetros de crescimento e o Valor de Importância (VI) das espécies 

amostradas são apresentados na Tabela 1. Verifica-se que as dez espécies com os 
maiores VI possuem juntas 67% deste valor. Por apresentar estes valores de 
importância mais altos, considera-se, portanto, que estas espécies são mais 
adaptadas a esse tipo de ambiente, podendo ser indicadas para recuperação ou 
enriquecimento de florestas em condições semelhantes. 
 

H’ Local Situação ecológica Fonte 
2,89 Área de estudo Sub-bosque Pinus sp.  

1,91 Ouro Preto, MG. Sub-bosque Pinus sp. Jesus e Rolim, 
2002. 

2,43 Lavras, MG Sub-bosque Eucalyptus sp. Ferreira et al., 
2007. 

2,50 Assis, SP. Sub-bosque Pinus sp. Modna, 2007. 

2,75 Brás Pires, MG. Área degradada pela mineração de 
caulim. 

Araújo et al, 
2006. 

2,85 Poços de Caldas, 
MG. 

Área de mineração de bauxita 
revegetada com Mimosa scabrella. 

Nappo et al, 
2000. 

2,89 Viçosa, MG. Sub-bosque Eucalyptus sp. Souza et al., 
2007. 

2,96 Itutinga, MG. Sub-bosque reflorestamento misto Ferreira, 2006. 

2,97 Lavras/Itumirim, MG. Média de várias nascentes 
degradadas e perturbadas. 

Pinto et al, 
2005. 

3,89 Viçosa, MG. Floresta Estacional Semidecidual 
preservada 

Higuchi et al., 
2006. 
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TABELA 1 - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbustivo-arbóreas 
encontradas no sub-bosque de um povoamento de Pinus sp., 
em Lavras, MG. (NI = número de indivíduos, H = altura, DAS = 
Diâmetro ao nível do solo, VI = Valor de Importância). 

Espécie NI  
H média  

(m) 
DAS  

médio (cm) VI 
Pithecolobium incuriale (Vell.) Benth.  130 0.75 0.90 63.52 
Piper aduncum L.  61 0.71 0.74 31.75 
Machaerium hirtum (Vell.) Stellf.  23 1.09 1.79 22.41 
Cecropia pachystachya Trec.   23 0.68 0.73 14.76 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.   24 0.63 0.51 14.27 
Solanum granuloso-leprosum Dunal.  18 0.44 0.53 11.78 
Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 20 0.51 0.76 11.45 
Casearia lasiophylla Eichl. 13 0.77 0.89 10.75 
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 21 0.34 0.31 10.43 
Copaifera langsdorffii Desf. 17 0.19 0.31 9.84 
Miconia ligustroides (DC.) Naudin 20 0.58 0.52 9.08 
Myrcia splendens (Sw.) DC. 20 0.45 0.31 9.05 
Platypodium elegans Vog.  4 3.45 5.43 8.87 
Siparuna apiosyce (Mart. ex Tul.) A.DC. 12 1.60 1.40 8.07 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 13 0.27 0.24 7.91 
Machaerium villosum Vog. 8 0.44 0.48 6.53 
Tapirira guianensis Aubl. 7 0.32 0.33 4.26 
Piper sp. 7 0.26 0.43 3.34 
Protium heptaphyllum (Aubl.) March. 4 0.48 0.56 3.08 
Machaerium nictitans (Vell) Benth. 3 0.28 0.33 2.54 
Psidium guajava L. 3 0.32 0.30 2.52 
Myrsine umbellata Mart. 3 0.23 0.23 2.46 
Solanum sp. 3 0.50 0.90 2.44 
Ocotea sp. 4 0.20 0.28 2.22 
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.  3 0.53 0.50 2.12 
Miconia tristis Spring. 2 0.48 0.55 1.81 
Solanum paniculatum L. 2 0.53 0.50 1.79 
Tapirira obtusa (Benth.) D.J.Mitch. 2 0.43 0.46 1.76 
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.  2 0.53 0.40 1.73 
Casearia sylvestris Sw. 2 0.25 0.35 1.70 
Syzygium jambos (L.) Alston. 2 0.30 0.35 1.70 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 3 0.48 0.40 1.49 
Siparuna guianensis Aubl.  2 0.75 0.57 1.26 
Solanum schwartzianum R. & P. 1 0.70 1.00 1.03 
Ocotea pulchella Mart.  1 0.85 0.60 0.92 
Randia nitida (Kunth) DC. 1 0.55 0.50 0.89 
Annona laurifolia Dunal. 1 0.20 0.40 0.87 
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  1 0.60 0.40 0.87 
Desconhecida 1 1 0.15 0.40 0.87 
Pera glabrata (Sch.) Baill. 1 0.20 0.40 0.87 
Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez.  1 0.80 0.40 0.87 
Byrsonima intermedia A.Juss.  1 0.30 0.30 0.84 
Persea pyrifolia Ness & Mart.  1 0.35 0.30 0.84 
Tibouchina ursina Cogn. 1 0.95 0.30 0.84 
Myrocarpus frondosus Fr. All. 1 0.40 0.20 0.81 
Myroxylum peruiferum L.f. 1 0.15 0.20 0.81 
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O gráfico da distribuição dos indivíduos regenerantes em classes de diâmetro 
apresentou uma forma aproximada de J–invertido (Figura 4). ARAÚJO et al. (2006) 
afirmam que neste tipo de distribuição diamétrica há um decréscimo gradual no 
número de indivíduos em direção às classes superiores, refletindo um estande 
florestal composto, em sua maioria, por populações jovens, em pleno 
desenvolvimento. Analisando-se este gráfico, pode-se verificar que, provavelmente, 
não existem problemas de recrutamento de novos indivíduos, pois as classes de 
menor diâmetro podem repor as de maior diâmetro. 
 

 
FIGURA 4 - Distribuição de freqüência das 

classes de diâmetro dos 
indivíduos encontrados na área 
degradada. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A fauna é um fator fundamental para a recuperação da área de estudo 
através da regeneração natural, por ser responsável pela dispersão da grande 
maioria das sementes. 

O plantio de Pinus sp. ofereceu condições para o crescimento de espécies 
características de florestas em estágios intermediários da sucessão, pois a maioria 
delas foi classificada no grupo ecológico das climácicas exigentes de luz. 

A diversidade florística encontrada neste estudo foi semelhante aos valores 
encontrados no sub-bosque de reflorestamentos com uma única espécie, sendo 
maior que em outras áreas de Pinus sp. e menor que em floresta nativa. 

As espécies que mais se destacaram com relação ao valor de importância 
como Pithecolobium incuriale, Piper aduncum, Machaerium hirtum, Cecropia 
pachystachya, Celtis iguanaea, Solanum granuloso-leprosum, Luehea grandiflora, 
Casearia lasiophylla, Myrcia tomentosa e Copaifera langsdorffii, ou seja, aquelas que 
possuem maior dominância ecológica foram as principais colonizadoras desta área, 
portanto, podem ser indicadas para plantios de recuperação de florestas em 
condições semelhantes. 
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