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A Mata Atlântica está representada, principalmente, por pequenos fragmentos isolados, 
áreas protegidas em Unidades de Conservação e em ambientes de difícil acesso. Muitas 
áreas de florestas atualmente encontram-se exploradas floristicamente e, quando 
abandonadas, inicia o processo de sucessão ecológica secundária. No presente estudo 
avaliou-se a comunidade secundária de áreas de pastagem abandonadas no Parque 
Estadual da Serra Furada. Com a utilização de parcelas de 100 m2 foi amostrada toda a 
vegetação arbórea totalizando 0,4 ha, onde os indivíduos foram agrupados em quatro 
classes: C1 (indivíduos com altura ≥ 0,2 m e < 1,0 m); C2 (altura ≥ 1,0 m e < 3,0); C3 
(altura ≥ 3,0 m e DAP < 5 cm) e C4 (DAP ≥ 5 cm). Foi calculada a Regeneração Natural 
Total (RNT) com as Classes C1, C2 e C3. Pelo Teste χ2 foi avaliada a relação entre as 
classes com as estratégias de dispersão e os grupos ecológicos. As espécies que 
apresentaram os maiores valores de RNT foram as pioneiras e secundárias iniciais, 
como Piptocarpha axillaris (Less.) Baker, Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. e 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Tais espécies por apresentarem os 
maiores valores de RN na classe C3 apontam para sua diminuição na futura composição 
florística do ambiente. Espécies clímax como Euterpe edulis Mart. e Posoqueria 
latifolia (Rudge) Roem. & Schult. apresentaram valores de RN apenas nas classes C1 
e C2 sugerindo que estão chegando na área por meio de propágulos externos à 
comunidade secundária que está se estabelecendo. A maioria dos indivíduos pertencem 
à espécies de dispersão zoocórica, estando esta estratégia acima do esperado para a 
classe C1 e abaixo para as classes C3 e C4, enquanto indivíduos de espécies 
anemocóricas apresentaram o padrão inverso. Os grupos ecológicos que apresentaram 
os maiores desvios foram o das pioneiras e o das clímax, onde o primeiro está acima do 
esperado em C3 e C4, e abaixo do esperado para C1, enquanto que o segundo apresenta 
o padrão inverso. Em ambientes impactados o maior fator de influência na sucessão é 
a disponibilidade de propágulos, que neste estudo é garantido pela vegetação 
conservada do entorno da área amostrada, possibilitando detectar os padrões de 
substituição das espécies ao longo da sucessão. Os dados apontam para uma clara 
substituição das espécies anemocórias e pioneiras por espécies zoocóricas de estádios 
sucessionais mais avançados. (PIBIC/UNESC). 
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