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O processo global de fragmentação de habitats é considerado uma das mais profundas 
alterações antrópicas ao meio ambiente. A Mata Atlântica encontram-se entre os principais 
ecossistemas ameaçados pela ocupação humana. Este estudo testou a hipótese de que a 
fragmentação florestal afeta o potencial de regeneração natural de nove fragmentos de Mata 
Atlântica de baixada, com diferentes tamanhos e históricos de perturbação e uso da terra (9 ha 
a 800 ha). Para o estudo foram alocadas quatro parcelas (20 m x 20 m) no interior dos 
fragmentos. Em cada parcela, foram alocadas, quatro sub-parcelas de 2,5 m x 1 m, para serem 
avaliadas as plântulas. Foram consideradas plântulas, todos os indivíduos arbóreos de altura 
inferior a 50 cm. Estes foram marcados e identificados, sendo medido o DAB (diâmetro da 
base) com paquímetro e a altura estimada com fita métrica. Foi amostrado um total de 2318 
plântulas nos fragmentos estudados, cobrindo uma área total de 400 m² (0,04 ha), distribuídas 
em 160 morfo-espécies. Entre os fragmentos, houve uma variação na densidade de 101 
plântulas (2,55 ind/m², fragmento Imbaú de 130 ha) e 463 plântulas (11,5 ind/m², fragmento 
União de 500 ha). Não sendo observada uma relação significativa entre a densidade de 
plântulas e o tamanho dos fragmentos estudados (r²=0,019, n=9, p=0,72). Os valores de 
riqueza e diversidade (H’) de espécies nos nove fragmentos variaram de 24 a 55 e 2,22 a 3,35, 
respectivamente. Os fragmentos estudados apresentam potencial regenerativo, com a 
comunidade de plântulas caracterizando-se pelo elevado número de espécies, pertencentes a 
grupos ecológicos distintos, apresentando também grande variação no número de indivíduos 
espécies que o compõem, caracterizando uma grande heterogeneidade da comunidade de 
plântulas nestes fragmentos. A composição especifica do banco de plântulas mostrou-se 
reflexo da composição florística do dossel com cerca de 40% de similaridade florística nos 
nove fragmentos estudados. (Faperj, CEPF, FMNA) 
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