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A recuperação da vegetação nativa arbórea ao longo dos cursos d’água tem merecido atenção
crescente, quer seja pela vasta supressão das matas ciliares decorrente da exploração predatória dos recursos
naturais, quer seja pela crescente conscientização sobre as funções reguladoras que as matas ciliares exercem,
especialmente aos recursos hídricos, conforme demonstrado por Lima & Zakia (2006).

Umgrandedesafionarecuperaçãodematasciliarestemsidoaconciliaçãodarápidacoberturaarbórea,visandoà
proteção do solo e da água contra fenômenos erosivos, com a recuperação da biodiversidade original. Mas, nem sempre os
modelosdeplantiocommaisrápidocrescimentoproporcionamamelhorrecuperaçãodebiodiversidadeevice-versa.

A restauração é um desafio de longo prazo e a meta é reconstruir um ecossistema auto-sustentável, em
que os processos naturais de regeneração assegurem a perpetuidade dos processos ecológicos e das funções que
se espera da vegetação restaurada.

O presente estudo teve como objetivo analisar comparativamente nove diferentes modelos de plantio
de mata ciliar em região de cerrado, quanto ao sucesso na recobertura arbórea e na recuperação da biodiversidade
local, testando-se as seguintes hipóteses:

Hipótese 1: a riqueza e a densidade das plantas em regeneração são diretamente proporcionais à
diversidade dos plantios;

Hipótese 2: a estrato regenerante será floristicamente similar à floresta plantada;
Hipótese 3: plantios puros resultam em baixa riqueza e diversidade da regeneração;
Hipótese 4: plantios com espécies nativas do local resultam em maior biomassa e, portanto exercem

melhor as funções de proteção ao solo e aos recursos hídricos.

O plantio foi efetuado em 1989, às margens do Córrego Barro Preto, no interior da Floresta Estadual de
Assis, localizada na região oeste do Estado de São Paulo, sob as coordenadas 22º 35’ S e 50º 22’ W, a uma altitude
média de 562 m. O solo na área experimental é do tipo Neossolo Quartzarênico (Areia Quartzosa Hidromórfica), com
lençol freático superficial a pouco profundo.Aárea está em uma zona de transição entre os tipos climáticos Cwa e Cfa,
segundo a classificação de Köppen, sujeita a geadas esporádicas, com precipitação anual média de 1.300 mm.

O plantio experimental ocupa área de 16.308 m , em torno das nascentes e ao longo da margem direita
da água do Barro Preto, pequeno tributário da Bacia do Paranapanema. As parcelas estão distribuídas dentro dos
limites da faixa de preservação permanente estabelecida pela lei (30 m). Detalhes sobre as técnicas de plantio e
manutenção e resultados sobre o crescimento das árvores plantadas (20 espécies) e a comparação entre
tratamentos foram publicados em Durigan & Silveira (1999).

1 INTRODUÇÃO

2 MATERIALE MÉTODOS

2

No presente estudo, foram avaliados comparativamente oito tratamentos, aos dezessete anos após a
implantação, quais sejam: plantios puros de (Benth.) Spreng., Aubl ,

Engelm. var. Little & Dorman e Cham. (este último utilizado
como controle no presente estudo, uma vez que todas as mudas desta espécie morreram no primeiro ano após o
plantio), plantios mistos com espécies de cerrado (um aleatório e o outro em módulos sucessionais), um plantio
misto com espécies florestais (em módulos sucessionais) e um plantio consorciado de seringueira,

(Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg., com palmito, Mart.

Anadenanthera falcata Tapirira guianensis .
Pinus elliottii densa Cytharexyllum myrianthum

Hevea
brasiliensis Euterpe edulis
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Efetuou-seamediçãodediâmetroàalturadopeito (DAP)ealturadasárvoresplantadas, para caracterização
da floresta em cada tratamento. Levantaram-se todas as espécies lenhosas em regeneração sob as árvores
plantadas, em três repetições de cada tratamento, sendo cada parcela subdividida emA(correspondente à metade
mais afastada da margem do córrego) e B (a metade mais próxima da margem).

Foram incluídos na amostragem dos regenerantes todos os indivíduos com altura mínima de 50 cm,
dentro da área útil de cada subparcela (87,75 m ).As espécies foram identificadas em campo, ou identificadas por
comparação com as exsicatas depositadas na Coleção Botânica da Floresta Estadual deAssis.

Os tratamentos foram avaliados pela densidade e riqueza da regeneração natural (espécies lenhosas,
incluindo árvores, arbustos e lianas) sob cada modelo de plantio. Efetuou-se análise de correlação de Pearson
entre os parâmetros da floresta plantada (área basal, número de espécies, densidade de espécies zoocóricas) e os
parâmetros do estrato regenerante (densidade e riqueza).

Embora tenham sido plantadas inicialmente 20 espécies, das quais sobreviveram apenas 12 após 17 anos,
foramamostradas92espéciesemregeneração,dasquais55%sãoespéciesarbóreas.Dentreestas,apenasquatrohaviam
sidoplantadas.Osurgimentodegrandenúmerodeespécies sobasárvoresplantadasemmataciliarnamesmaregião foi
constatadotambémporPulitano (2004),Silveira&Durigan(2004)eMelo&Durigan(2007).

Quando são comparados os diferentes modelos de plantio, verifica-se que a maior densidade de
regenerantes e o maior número de espécies (FIGURA 1) foram observados sob plantio puro de

, superando, inclusive, todos os plantios mistos.

FIGURA 1 – Densidade (ao alto) e número de espécies em regeneração (acima) sob diferentes modelos
de plantio de mata ciliar. A: ; B: Espécies de cerrado, plantio aleatório;
C: ; D: Espécies de cerrado em módulos sucessionais; E: var.

; F: Seringueira x palmito; G: Espécies florestais, em módulos sucessionais; H: Controle
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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As parcelas mais próximas à margem do córrego Barro Preto (B) apresentaram densidade de
regenerantes 53% superior às parcelas mais distantes da margem do córrego (A). Supõe-se que esta diferença
esteja correlacionada com a maior disponibilidade hídrica para as plantas, mas esta hipótese exige estudos
específicos para ser confirmada.

Houve estreita correlação (QUADRO 1) entre a abundância da regeneração (densidade e número de
espécies) e a densidade dos indivíduos plantados de espécies zoocóricas.

Por outro lado, ao contrário do observado por Silveira & Durigan (2004), nenhuma correlação foi
observada entre o número de espécies plantadas e a regeneração natural (densidade ou riqueza).

Os resultados indicam que a recuperação da biodiversidade pela regeneração natural sob os plantios de
mata ciliar tende a ter mais êxito quando se utiliza alta proporção de espécies zoocóricas localmente adaptadas,
independentemente do número de espécies plantadas.

QUADRO 1 – Matriz de correlações de Pearson entre os diferentes parâmetros estruturais e biológicos da
comunidade em plantio de restauração da mata ciliar, Assis, SP. Sobre fundo cinza,
valores significativos a 1% de probabilidade; em negrito, valores de correlação significativos a
5% de probabilidade.

4 CONCLUSÕES

Apartir das hipóteses colocadas inicialmente, as conclusões foram as seguintes:
– a hipótese 1 não se confirma, uma vez que não houve correlação entre o número de espécies

plantadas e a densidade ou riqueza da regeneração natural;
– a hipótese 2 não se confirma, pois apenas 3% dos indivíduos das espécies nativas em regeneração

pertencem às espécies que foram plantadas. As demais espécies foram introduzidas por agentes naturais de
dispersão (vento ou animais), a partir de remanescentes de vegetação natural das proximidades;

– a hipótese 3 também não se confirma, pois o melhor resultado obtido, em densidade e número de
espécies em regeneração, foi observado sob o plantio puro de , eTapirira guianensis

– a hipótese 4 foi parcialmente comprovada, pois, entre os plantios com espécies nativas, aqueles com
espécies de região de cerrado resultaram em maior área basal e, portanto, melhor proteção aos recursos abióticos,
em comparação com os módulos de espécies florestais, não adaptadas ao solo local. Porém, o plantio de
superou todos os módulos plantados com espécies nativas, em termos de biomassa.

Pinus

Número de
espécies
plantadas

Densidade
plantadas

Área Basal
plantadas

Densidade
zoocóricas
plantadas

Densidade
Regenerantes

Riqueza
Regeneração

Número de espécies
plantadas

1 – – – – –

Densidade plantadas -0,0860 1 – – – –

Área Basal plantadas -0,2102 0,7224 1 – – –

Densidade zoocóricas
plantadas

0,0022 0,4854 --0,0176 1 – –

Densidade
Regenerantes

-0,0334 0,2925 0,0719 0,5887 1 –

Riqueza Regeneração 0,1337 0,3169 -0,1045 0,5747 0,7589 1

Densidade
Regenerantes
Zoocóricas

-0,0435 0,3954 -0,0126 0,6631 0,8911 0,8389
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Surpreendentemente, verificou-se que a densidade e a riqueza do estrato regenerante são diretamente
proporcionais à densidade de espécies zoocóricas plantadas, levando à conclusão de que, mais importante do que
a diversidade e a origem do que se planta, é a utilização de espécies facilitadoras dos processos de regeneração
natural, que irão assegurar a formação de uma floresta diversificada e mais semelhante à vegetação natural a
partir do próximo ciclo da comunidade.
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