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RESUMO

Em áreas de Floresta Atlântica degradadas, a substituição de espécies consideradas secundárias tardias ou clímax por aquelas próprias de início de 
sucessão, com as respectivas mudanças nas características funcionais das populações arbóreas, encontra-se amplamente documentada. Em 
algumas áreas em regeneração natural originadas pelos grandes movimentos de massa decorrentes da grande anomalia climática de Janeiro de 
2011 as comunidades arbóreas encontram-se em pleno desenvolvimento, principalmente nos terços inferiores e medianos das encostas, aonde 
algumas populações já apresentam indivíduos com porte arbóreo adulto. Um dos parâmetros funcionais que podem ser usados para entender as 
diferenças entre as comunidades vegetais das áreas em regeneração e a área florestada do entorno é a esclerofilia foliar e sua diversidade 
funcional. A caracterização da "amplitude" da esclerofília ou a "diversidade" de esclerofilia das comunidades vegetais e o estabelecimento da sua 
relação com os fatores abióticos que a influencia podem ajudar a entender o funcionamento do ecossistema e sevir como bons indicadores da 
evolução da regeneração natural. O objetivo deste trabalho é analisar a esclerofilia foliar da comunidade vegetal de áreas degradadas em 
Barracão dos Mendes, Nova Friburgo – RJ comparando as espécies dominantes do sistema florestal do entorno com as das áreas em regeneração 
natural. Para isso, foram considerados as 10 espécies mais abundantes para as áreas em regeneraçãoe florestadas. Para cada espécie amostrada 
foram retiradas 30 folhas de, pelo menos, 6 indivíduos diferentes  Foram analisados o peso específico foliar (PEF) e superfície específica foliar 
(SEF). Para cada espécie foi calculado o índice de esclerofilia corresponde a IE = 1/2 peso seco da amostra / área da amostra (g/ dm2), calculado a 
partir de 10 unidades amostrais padronizadas e com 1 cm de diâmetro para cada espécie. As 10 espécies de maior valor de importância (IVI) da 
floresta e das áreas em regeneração foram classificadas segundo os estágios sucessionais em pioneiras (PI), secundárias iniciais (SI), secundárias 
tardias (ST) e clímax (CL). As espécies mais abundantes no fragmento florestal foram: Psychotria vellosiana Benth., Cupanea vernalis Cambess., 
Calyptrantes obovata Kiaersk, Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld, Roupala montana Aubl., Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Robb., Cariniana 
estrellensis (Raddi) Kuntz, Croton urucurana Baill, Guapira opposita (Vell.) Reitz, Rubiaceae sp. Nas áreas em regeneração foram: Croton 
urucurana Baill, Tibouchina arborea (Gardner) Coq., Asteraceae sp1, Solanum leucodendron Senth, Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Robb., 
Miconia cinnamomifolia (DC.), Cecropia lyratiloba Miq., Asteraceae sp2, Tibouchina cf. estrellensis (Raddi) Coqn., Hieronyma alchorneoides All., 
Hirtella hebeclada Mori ex. DC., Seguierea langsdorfii Moq., Solanum cf. inaequalis Vell., Koanophyllon sp., Abutilon rufinerve A. St.Hill., Cecropia 
lyratiloba Miq.e Tibouchina cf. estrellensis (Raddi) Coqn. Os parâmetros de PEF e o IE foram significativamente menores nas áreas em 
regeneração do que na área florestada (U=4,5, p=0.03 e U=3,4, p=0,02, respectivamente). Os valores de IE para as áreas florestadas (0,48±0,03) 
correspondem a quase o dobro da encontrada para as áreas em regeneração (0,29±0,12). Os resultados dos índices de esclerofilia foliar aqui 
utilizados refletem as características sucessionais das áreas amostradas, indicando que estes podem funcionar como bons indicadores no estudo 
destas características. As modificações na composição específica e suas características funcionais, bem como o estudo das modificações edáficas 
associadas permitirão entender como a regeneração natural está acontecendo e quais seus possíveis gargalos.
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