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A Floresta Atlântica sofreu forte ação antrópica, através de desmatamentos e 
fragmentação de habitas. Para garantir a preservação da biodiversidade, são necessários 
conhecimentos básicos sobre a ecologia das diversas biotas associadas a este bioma. O 
objetivo desta pesquisa consistiu em caracterizar a composição florística do componente 
da regeneração natural de espécies arbustivo-arbóreas no Parque Municipal São 
Francisco de Assis em Blumenau, SC. Foram selecionadas 20 parcelas permanentes de 
25 m² em diversas localidades da área, onde os indivíduos arbustivo-arbóreos 
amostrados foram classificados em três classes de altura: C1 (de 30 a 60 cm de altura); 
C2 (de 61 a 1,50 m de altura); C3 (de 1,51 m de altura a 3 cm de DAP). O material 
coletado foi identificado em campo ou processado no Herbário FURB para envio a 
especialistas. A diversidade florística de cada UA, os parâmetros fitossociológicos e o 
grupo ecológico de cada espécie foram calculados de acordo com a metodologia padrão. 
Foram encontrados 943 indivíduos, que estão distribuídos em 108 espécies, 68 gêneros 
e 37 famílias botânicas. Os gêneros com maior número de espécies foram Psychotria (8 
spp.), Eugenia (6 spp.) e Miconia, Ocotea e Piper (5 spp.). As famílias que 
apresentaram maior riqueza de espécies foram Myrtaceae (20 spp.), Rubiaceae (15 spp.) 
e Lauraceae (10 spp.), seguidas de Melastomataceae (7 spp.) e Fabaceae (6 spp.), 
representando 53,7% do total de espécies amostradas. As espécies mais abundantes 
foram Rudgea recurva Müll.Arg. (146 ind.), R. jasminoides (Cham.) Müll.Arg. (77 
ind.), Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. (56 ind.), Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) 
Wawra (47 ind.) e Marlierea tomentosa Cambess. (41 ind.), correspondendo à 39,3% 
dos indivíduos amostrados. Dentre as espécies registradas, algumas se destacam por 
serem citadas no Livro Vermelho da Flora do Brasil. Os grupos ecológicos foram 
distribuídos em: pioneiras (18 spp.; 16,7% do total de espécies), secundárias (47 spp.; 
43,5%) e climácicas (37 spp.; 34.3%). Os índices de Shannon (H’ = 3,708) e de Pielou 
(J’ = 0,7906) demonstraram alta diversidade e equabilidade, respectivamente, para o 
componente da regeneração natural amostrada. Os resultados encontrados através do 
índice de regeneração natural total evidenciaram as possíveis espécies arbustivo-
arbóreas capazes de chegar à fase adulta com sucesso dentro da comunidade florestal 
estudada, destacando-se Rudgea recurva, R. jasminoides e Ouratea parviflora com 
12,19%, 7,57% e 5,4%, respectivamente. (FURB) 
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