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A Floresta Ombrófila Mista ocupava extensa área da região sul e parte do sudeste do Brasil. A 
partir do século XX, a área original dessa formação foi reduzida devido à exploração 
madeireira, à introdução da agropecuária e à ampliação das zonas urbanas. Com isso, tal 
formação passou a pertencer à categoria “criticamente ameaçada” e a Araucaria angustifolia
(Bert.) O. Kuntze, sua espécie típica, foi considerada “em perigo de extinção”. Este trabalho 
teve como objetivo caracterizar, sob o ponto de vista florístico e estrutural, trecho de um 
remanescente de floresta de araucária, a fim de contribuir para o entendimento da dinâmica e 
conservação desta formação que no Estado de São Paulo ocorre em fragmentos naturalmente 
disjuntos nas áreas de maior altitude da Serra da Mantiqueira. O fragmento estudado 
encontra-se no interior do Parque Estadual de Campos do Jordão, no vale do córrego 
Galharada (22°41'30”S e 45°27'52" W, 1.467m). No local foram instaladas 50 parcelas 
contíguas de 10x20m, nas quais foram amostrados todos os indivíduos com perímetro do 
tronco à 1,30 m do solo igual ou superior a 15 cm. Em um hectare foram amostrados 1.918 
indivíduos, distribuídos em 26 famílias, 44 gêneros e 57 espécies. A área basal total foi de 
53,60 m²/ha. A diversidade de espécies, calculada segundo o índice de Shannon, foi de 3,08 e 
a equabilidade de Pielou foi de 0,73. As famílias de maior riqueza foram Myrtaceae (16 
espécies), Lauraceae (7), Aquifoliaceae (4) e Asteraceae (4). As dez espécies de maior valor 
de importância somaram 65,5% do valor total, com destaque para Podocarpus lambertii 
Klotz. e Araucaria angustifólia (Bert.) O. Kuntze, com altos valores de dominância e 
Myrceugenia miersiana (O. Berg) Berg, Drimys winterii Forst e Gomidesia sellowiana O. 
Berg. com elevado número de indivíduos. (FAPESP 06/54440-8) 
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