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Florestas urbanas estão sujeitas a constantes impactos antrópicos, tendendo a apresentar problemas no 
avanço da sucessão. O objetivo deste estudo foi avaliar as relações florísticas entre os estratos arbóreo e 
regenerante em um pequeno fragmento (~1,5 ha) urbano de floresta semidecidual com cerca de 40 anos 
de sucessão florestal (após abandono de pastagem), no Campus da UFJF (“Matinha do ICB”), Juiz de Fora, 
MG. O estudo da vegetação arbórea foi realizado em 15 parcelas aleatórias de 20 x 20 m, sendo amostra-
dos todos os indivíduos com DAP ? 5 cm. Em cada parcela foi alocada uma subparcela de 5 x 5 m, para 
amostragem dos indivíduos regenerantes (DAP 1 m). Análises de rarefação foram aplicadas para projetar 
e comparar a curva de distribuição das espécies nos dois estratos. As relações florísticas entre os estratos 
foram analisadas através dos coeficientes de similaridade de Jaccard (qualitativa) e Morisita-Horn (quan-
titativa), e análise de correlação (Spearman). Ao todo foram amostrados 920 indivíduos e 52 espécies no 
estrato arbóreo, e 470 e 45 no regenerante. As curvas de rarefação apresentaram projeções semelhantes 
entre os estratos. O coeficiente de Jaccard (0,33) mostrou baixa similaridade específica entre os estratos, 
enquanto o de Morisita (0,56) mostrou relação mais forte. A análise de correlação (r = 0,51, p < 0,01) também 
foi forte, mostrando nítida relação quantitativa entre os estratos. As principais diferenças observadas foram 
atribuídas a uma elevada densidade da exótica Pinus elliottii, e das pioneiras Tibouchina granulosa e Mico-
nia latecrenata no estrato arbóreo, e da exótica Syzygium jambos no estrato regenerante. Este é um quadro 
preocupante, tendo em vista que S. jambos englobou 32% dos indivíduos na regeneração, e é reconhecida 
como uma invasora de sucesso em florestas neotropicais. A análise revela uma dominância multiestratifica-
da das espécies exóticas, que podem dificultar o avanço para fases mais avançadas de sucessão.
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