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RESUMO
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A Floresta Ombrófila Mista e a Estepe Gramíneo-Lenhosa ou campos naturais são
 formações vegetacionais que ocorrem no Paraná cobrindo extensas áreas,
 entrando em contato em algumas regiões. O estudo visou quantificar os
 indivíduos de Sebastiania commersoniana ou "branquilho" que ocorrem nas áreas
 frontais de Floresta Ombrófila Mista com campo mesófilo e campo hidrófilo na
 fazenda Três. A área de estudo se localiza no município de Guarapuava - PR,
 com coordenadas 25°25'18" S e 51°41'45" W e altitude em torno dos 960 m
 s.n.m. Foram instaladas 22 parcelas fixas de 10 x 10 m para o levantamento
 fitossociológico do branquilho em uma área de floresta de 3,1 ha. O critério
 amostral utilizado foi à inclusão dos indivíduos com diâmetro à altura do peito
 (DAP) ≥ a 4,78 cm. Das parcelas, 13 foram alocadas na área frontal floresta x
 campo mesófilo (CM) e nove na frontal floresta x campo hidrófilo (CH). Foram
 calculadas as variáveis de densidade absoluta (DA), frequência absoluta (FA) e
 mensurados DAP e altura total (h). Na área frontal com CM foram amostrados 42
 indivíduos e DA = 323 ind/ha-1, FA = 69,3%, DAP médio de 13,0 ± 5,4 cm e h
 média de 7,6 ± 2,8 m. Em CH registrou-se 114 indivíduos e DA = 1267 ind/ha-1,
 FA = 100%, DAP médio = 12,2 ± 5,8 cm e h média = 6,5 ± 1,7 m. Conclui-se que
 o predomínio do branquilho na área de floresta frontal ao campo hidrófilo é devido
 ao regime hídrico do solo, que pode ser considerado moderadamente drenado
 sazonal. No trecho estudado, a partir da área de campo hidrófilo, surgem fluxos
 hídricos que em determinadas épocas do ano chegam a ser superficiais e em
 outras subsuperficiais, ambos intermitentes, adentrando na área da floresta.
 Esses fluxos favorecem o desenvolvimento e a manutenção do branquilho na
 área da floresta bem como o seu avanço sobre a área não florestada, favorecido
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 pelo regime hídrico.
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