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Seção: Ecologia Vegetal

COMPARAÇÃO FLORÍSTICA DA VEGETAÇÃO ARBÓREO-ARBUSTIVA ENTRE PLANTIOS 
COMERCIAIS DE Pinus taeda L. (Pinaceae) E FLORESTA NATIVA
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A conversão de florestas naturais em florestas plantadas contribui fortemente para a perda da vegetação 
natural em algumas regiões. No entanto, quando comparados a outras atividades, como o uso do solo com 
agricultura intensiva, os plantios com espécies exóticas podem abrigar em seus sub-bosques uma signifi-
cativa diversidade de espécies nativas. Deste modo, o objetivo deste estudo foi comparar a regeneração 
arbóreo-arbustiva presente nos plantios comerciais de Pinus taeda L. com uma área de floresta nativa. O 
estudo foi realizado no Parque Ecológico da empresa Klabin S/A, Telêmaco Borba/PR. Foram estabelecidas 
60 parcelas de 10x10m, sendo 30 parcelas nos plantios de P. taeda e 30 parcelas na floresta nativa. Em 
cada parcela foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com DAP maior que 2,5cm. Uma sub-parcela 
de 5x5m foi estabelecida em cada parcela, onde foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com DAP 
menor que 2,5cm e altura maior que 1,0m. Os dados das sub-parcelas foram extrapolados para toda parcela 
multiplicando-se os valores por quatro. Foram identificadas no total 159 espécies, pertencentes a 90 gêne-
ros e a 47 famílias. A floresta nativa apresentou maior diversidade (Shannon, H’=4,01) e riqueza de espécies 
lenhosas nativas em relação ao plantio de P. taeda (Shannon, H’=1,88). No entanto, em relação à abundân-
cia de espécies lenhosas nativas não houve diferença significativa entre as áreas. A similaridade florística 
(Sorensen) entre a floresta nativa e os plantios de P. taeda foi de 0,50, evidenciando elevada similaridade 
entre as áreas. Os resultados obtidos indicam que apesar da menor diversidade e riqueza de espécies nati-
vas encontradas nos plantios de P. taeda, estes plantios comerciais apresentam em seus sub-bosques uma 
composição de espécies comparável à da floresta nativa, acumulando um número considerável de espécies 
arbóreo-arbustivas da flora regional. Portanto, os plantios de P. taeda são importantes na conservação da 
biodiversidade local.
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