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As restingas brasileiras são formações geologicamente recentes, sobre influência marinha, 
estabelecidas sobre solos oligotróficos que se distribuem ao longo de cordões arenosos. 
Diferentes sítios de inundação podem ser observados em função das variações 
microtopográficas dos cordões e do regime de chuvas, o que pode determinar um mosaico 
vegetacional com diferentes fitofisionomias, influenciando a distribuição das espécies numa 
escala espacial reduzida (< 1 ha). O presente estudo teve por objetivo avaliar a influência da 
microtopografia e do padrão de drenagem no recrutamento (plântulas) e no estabelecimento 
inicial (jovens) de Calophyllum brasiliense Cambess. (Clusiaceae) na floresta de Restinga do 
Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba. A área de estudo está dividida em 100 
parcelas contíguas de 10 x 10 m, dentre as quais foram sorteadas 50 parcelas de 5 x 5 m para 
amostragem das plântulas e jovens da espécie. As plântulas corresponderam a indivíduos com 
altura < 45 cm (altura máxima para indivíduo com cotilédone) e foram considerados jovens os 
indivíduos com altura maior que 45 cm e inferior a 1 metro. Todos os indivíduos tiveram a 
altura e diâmetro mensurado e foi anotada sua posição microtopográfica dentro de cada 
parcela (sobre os cordões ou entre eles). Para a classificação do padrão de drenagem, as 
parcelas foram arbitrariamente classificadas em classes de drenagem, sendo 5) área alagada 
entre 76 e 100, 4) entre 51 e 75%, 3) entre 26 e 50%, 2), entre 1 e 25%, e 1) nenhum 
alagamento. Foram amostrados 1374 indivíduos, sendo 1284 plântulas e 90 jovens. O 
coeficiente de correlação de Spearman (rs) apontou que plântulas (0,344, P < 0,05) e jovens 
(0,5095, P < 0,01) estão relacionados aos solos mais sujeitos a alagamento. Apesar de 
associadas às parcelas mais alagadas, as plântulas prevaleceram sobre os cordões (Mann-
Whitney = 489,5, P < 0,0001), que representam sítios favoráveis para germinação, uma vez 
que as sementes não germinam quando submersas. A espécie, no entanto, é tolerante ao 
alagamento e boa competidora em locais como brejos e restingas, demonstrando que as 
condições de drenagem do solo influenciam seu estabelecimento. (CAPES; BIOTA/FAPESP-
Gradiente) 
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