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Sucessão ecológica é o nome dado à Sucessão ecológica é o nome dado à 
sequência de comunidades, desde a sequência de comunidades, desde a 
colonizaçãocolonização até a  até a comunidade clímaxcomunidade clímax, de , de 
determinado ecossistema.determinado ecossistema.
Estas comunidades vão sofrendo Estas comunidades vão sofrendo 

mudanças ordenadas e graduais, com a mudanças ordenadas e graduais, com a 
marcante influência do ambiente.marcante influência do ambiente.

Sucessão Ecológica



Pioneiras: Pioneiras: são as primeiras espécies florestais a se são as primeiras espécies florestais a se 
estabelecerem em uma área em regeneração florestal. Estas estabelecerem em uma área em regeneração florestal. Estas 
espécies sãespécies são heliófilas, geralmente com crescimento rápido e o heliófilas, geralmente com crescimento rápido e 
ciclo curto de vidaciclo curto de vida

Secundárias: Secundárias: a característica destas espécies é principalmente a a característica destas espécies é principalmente a 
capacidade de estabelecimento no sub-bosque de florestas em capacidade de estabelecimento no sub-bosque de florestas em 
estágios sucessionais intermediários. Plântulas e indivíduos estágios sucessionais intermediários. Plântulas e indivíduos 
jovens podem ser ciófilos ou heliófilos, estabelecendo-se no jovens podem ser ciófilos ou heliófilos, estabelecendo-se no 
sub-bosque da floresta, enquanto que os adultos são heliófilos, sub-bosque da floresta, enquanto que os adultos são heliófilos, 
ocupando o dossel, onde podem permanecer até a floresta ocupando o dossel, onde podem permanecer até a floresta 
atingir o clímax. Apresentam ciclo de vida mais longo do que as atingir o clímax. Apresentam ciclo de vida mais longo do que as 
secundárias iniciais.secundárias iniciais.

Clímax: Clímax: estabelecem-se e apresentam desenvolvimento no sub-estabelecem-se e apresentam desenvolvimento no sub-
bosque (sombra) de florestas climácicas ouu em estágios bosque (sombra) de florestas climácicas ouu em estágios 
sucessionais avançados. Apresentam ciclo de vida geralmente sucessionais avançados. Apresentam ciclo de vida geralmente 
longo.longo.

Estágios sucessionais florestais



Esquemas de sucessão ecológica florestal

pioneiras

secundárias

clímax



Esquemas de sucessão ecológica florestal



Características das espécies de cada estágio 

sucessional



Exemplos de espécies de cada estágio

Bracatinga (Mimosa scabrella) - pioneira



Exemplos de espécies de cada estágio

Bosque de bracatingas



Exemplos de espécies de cada estágio

Vassourão (Dodonea viscosa) - pioneira



Exemplos de espécies de cada estágio

Embaúba (Cecropia sp.) - pioneira



Exemplos de espécies de cada estágio

Jerivá (Syagrus romanzoffiana) - pioneira



Exemplos de espécies de cada estágio

 Ipê (Tabebuia alba ) & aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius) - secundárias 



Exemplos de espécies de cada estágio

 Imbuia (Ocotea porosa) - clímax  Cedro (Cedrela fissilis) - clímax 



Exemplos de espécies de cada estágio

 Pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia) - 
clímax ou pioneira??



Por que não é pioneira: Por que não é pioneira: As As AraucáriasAraucárias não apresentam algumas  não apresentam algumas 
características fundamentais das pioneiras para que assim características fundamentais das pioneiras para que assim 
sejam classificadas. As sejam classificadas. As pioneiraspioneiras precisam, em primeiro lugar,  precisam, em primeiro lugar, 
apresentar uma grande mobilidade, ou seja, devem ser capazes apresentar uma grande mobilidade, ou seja, devem ser capazes 
de se disseminarem através de extensas áreas. de se disseminarem através de extensas áreas. 

A A AraucáriaAraucária não apresenta uma eficiência dispersiva para assim  não apresenta uma eficiência dispersiva para assim 
ser classificada. Suas sementes são grandes, são pesadas e ser classificada. Suas sementes são grandes, são pesadas e 
perdem rapidamente o poder germinativo. As espécies perdem rapidamente o poder germinativo. As espécies 
pioneiras também são capazes de suportar ambientes inóspitos, pioneiras também são capazes de suportar ambientes inóspitos, 
ao menos em suas regiões de ocorrência. ao menos em suas regiões de ocorrência. 

Araucária: nem pioneira, nem clímax



Por que não é clímax: Por que não é clímax: A A AraucáriaAraucária brasileira também não pode  brasileira também não pode 
ser considerada ser considerada clímaxclímax, pois velhos povoamentos desta espécie , pois velhos povoamentos desta espécie 
são comumente substituídos por espécies latifoliadas de são comumente substituídos por espécies latifoliadas de 
crescimento lento, tais como as crescimento lento, tais como as LauraceasLauraceas, o que indica que as , o que indica que as 
folhosas são espécies clímax desta comunidade. folhosas são espécies clímax desta comunidade. 

Coníferas como as Coníferas como as AraucáriasAraucárias são espécies rústicas e primitivas  são espécies rústicas e primitivas 
e a tendência natural do processo evolutivo na superfície e a tendência natural do processo evolutivo na superfície 
terrestre é a substituição destas pelas latifoliadas mais terrestre é a substituição destas pelas latifoliadas mais 
evoluídas e especializadas.evoluídas e especializadas.

Araucária: nem pioneira, nem clímax
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