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Seção: Ecologia Vegetal

REGENERAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS LENHOSAS SOB PLANTIOS COMERCIAIS DE 
Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden (Myrtaceae)
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Diversos trabalhos recentes indicam o papel das plantações florestais homogêneas na aceleração do pro-
cesso de sucessão secundária em áreas degradadas. Estes plantios fornecem um ambiente favorável à 
chegada de sementes e ao estabelecimento de plântulas em seus sub-bosques, possibilitando a manu-
tenção de diversas espécies nativas. Deste modo, este estudo objetivou analisar a regeneração natural de 
espécies lenhosas nativas sob plantios comerciais de Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden, tendo uma área 
de Floresta nativa como referência. As áreas de estudo estão localizadas no Parque Ecológico da empresa 
Klabin S/A, Telêmaco Borba/PR. Foram estabelecidas 60 parcelas de 10x10m, sendo 30 parcelas nos plan-
tios de E. grandis e 30 parcelas na floresta nativa. Em cada parcela foram amostrados todos os indivíduos 
lenhosos nativos com DAP maior que 2,5cm. Uma sub-parcela de 5x5m foi estabelecida em cada parcela, 
onde foram amostrados todos os indivíduos lenhosos nativos com DAP menor que 2,5cm e altura maior 
que 1,0m. Nos plantios de E. grandis foram registrados 1011 indivíduos, distribuídos em 56 espécies, sendo 
Prunus myrtifolia (L.) Urb. e Myrcia breviramis (O. Berg) D. Legrand as espécies nativas mais abundantes. 
Já na floresta nativa foram registrados 1956 indivíduos, distribuídos em 146 espécies, tendo como mais 
abundantes Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. e Guatteria australis A.St.-Hil. Os plantios de E. grandis 
apresentaram menor abundância e riqueza de espécies nativas (test t; pE. grandis apresentem valores infe-
riores aos encontrados para floresta nativa, seus sub-bosques proporcionam uma abundante e diversificada 
regeneração de espécies da flora regional, sendo capazes de restabelecer boa parte da riqueza de espécies 
nativas e, deste modo, assumindo um papel importante na conservação da biodiversidade local.
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