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1  INTRODUÇÃO

As florestas estão sujeitas a ações antrópicas, diretas ou indiretas, que causam sua alteração, 
supressão ou degradação. Ao cessar as atividades antrópicas após a supressão da floresta, inicia-se o processo 
de regeneração florestal ou sucessão secundária (Rodrigues, 1995), que depende de diversos fatores como o 
histórico de perturbação, o tempo de abandono, a presença de fontes de rebrota, de remanescentes florestais 
e agentes dispersores que promovam a chuva de sementes no local (Purata, 1986; Whitmore, 1983; Gomez-
Pompa, 1971). A medida da taxa na qual esse sistema retorna a uma condição mais próxima à sua condição 
inicial (pré-distúrbio) é denominada resiliência (Ewel, 1980).

Florestas secundárias são florestas em regeneração após distúrbios naturais ou antrópicos. 
As florestas secundárias fazem parte de uma determinada paisagem onde há diferentes formas de relevos, 
tipos de vegetação e usos da terra, onde existem fragmentos de vários tamanhos, várias origens e em vários 
estádios de regeneração. Essas florestas de diferentes idades e condições de regeneração formam um mosaico 
sucessional (Brown & Lugo, 1990; Urban et al., 1987). Na estruturação desse mosaico participam fatores 
antrópicos e fatores naturais bióticos e abióticos (Ewel, 1980). 

A Serra da Cantareira apresenta um histórico relacionado a antigas fazendas de café que foram 
desapropriadas para a preservação de mananciais de abastecimento de água para a cidade de São Paulo no final 
do século XIX. A regeneração dessas áreas proporcionou uma grande extensão de florestas secundárias.

Este trabalho estudou a regeneração florestal de áreas no interior do Parque Estadual da 
Cantareira - PEC, onde houve o corte recente da vegetação, para a instalação das torres do novo traçado da 
Linha de Transmissão Guarulhos−Anhangüera.

O objetivo deste trabalho é caracterizar a composição florística da vegetação arbóreo-arbustiva em 
início de regeneração no Parque Estadual da Cantareira, contribuindo para o conhecimento do processo de 
regeneração natural de áreas no interior do Parque e identificando espécies iniciais de sucessão (pioneiras e 
secundárias iniciais) que possam ser utilizadas em projetos de revegetação em áreas no entorno do PEC.

2  MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Estadual da Cantareira, de 7.916,5 hectares, abrange parte dos municípios de Caieiras, 
Guarulhos, Mairiporã e São Paulo. Está situado no Planalto Atlântico, ocupando parte da Serra Cantareira e da 
Serra de Pirucaia, com altitudes que variam de 750 a 1.213 metros (São Paulo, 2000).

O clima é classificado como mesotérmico úmido, sem estação seca definida, do tipo Cfb, havendo 
deficiência hídrica anual de 0 a 25 mm (Ventura et al., 1965/66). Conforme a Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (1992), a vegetação da Serra da Cantareira é classificada como Floresta 
Ombrófila Densa Montana.
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A área de estudo localiza-se no Parque Estadual da Cantareira, em doze sítios, onde estão instaladas 
as torres da Linha de Transmissão Guarulhos−-Anhangüera da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista - CTEEP. Está inserida na face sul da Serra da Cantareira entre as estradas da Roseira e Vista Alegre. 
As altitudes variam entre 870 a 980 metros. 

No traçado da linha de transmissão, o dossel da floresta é composto por espécies pioneiras e secundárias 
iniciais indicando encontrar-se em estádio intermediário de sucessão, diferindo das áreas de floresta madura 
estudadas por Arzolla (2002), Baitello et al. (1993) e Baitello et al. (1992).

O levantamento da composição florística das espécies arbóreo-arbustivas foi realizado em janeiro de 
2007 e maio de 2008. Foi efetuado na projeção das bases das torres, totalizando 0,5 ha de área amostral, 
onde foram identificados todos os indivíduos de arbustos e árvores. O material botânico foi coletado e 
herborizado, conforme Fidalgo & Bononi (1984), e identificado por meio de bibliografia específica, comparação 
em herbários e consulta a especialistas. O material botânico foi depositado no Herbário Dom Bento Pickel 
(SPSF) do Instituto Florestal. A classificação das espécies nas diferentes síndromes de dispersão de sementes 
foi feita a partir das características morfológicas dos frutos das espécies, segundo critérios de Pijl (1982), e 
baseada em literatura (Alves et. al., 2006; Morelatto & Leitão-Filho, 1992). O sistema de classificação utilizado 
foi o Angiosperm Phylogeny Group (APG II, 2003). As espécies foram classificadas nos grupos sucessionais 
pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias com base nos trabalhos realizados por Alves et al. (2006), 
Gandolfi et al. (1995) e Budowski (1965).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro levantamento, foram identificadas 22 espécies estabelecidas por sementes e no segundo 
levantamento, foram identificadas 80 espécies, sendo 37,50% secundárias iniciais, 33,75% pioneiras, 15% 
secundárias tardias e 13,75% não foram classificadas, diferindo do trabalho realizado por Alves et al. (2006), 
na Reserva Florestal do Morro Grande, onde 62,26% das espécies são secundárias tardias, 17,92% secundárias 
iniciais, 7,55% pioneiras e 12,26% não foram classificadas (FIGURA 1).

Houve um incremento de 58 espécies entre os dois levantamentos. Dentre essas espécies que 
ingressaram no segundo levantamento 34,48% são secundárias iniciais, 27,59% são pioneiras, 18,97% são 
secundárias tardias e 18,97% não foram classificadas.

Os tipos dispersão de sementes na área de estudo foram por zoocoria com um total de 53,75% das 
espécies amostradas, anemocoria com 20%, autocoria com 11,25% e não classificadas com 15% (FIGURA 2). 
A zoocoria foi a síndrome de maior abundância em concordância com os trabalhos realizados por Alves et al. 
(2006), na Reserva Florestal do Morro Grande (85,3%), e por Morelatto & Leitão-Filho (1992), na Serra do 
Japi (69 e 70%).

As famílias com maior riqueza de espécies ao final do levantamento foram Fabaceae (12 espécies), 
Solanaceae (8 espécies), Euphorbiaceae (7 espécies) e Asteraceae (5 espécies), e os gêneros foram Solanum, 
com 7 espécies, e Croton e Dalbergia com três espécies cada.

Dentre os gêneros de espécies pioneiras de ampla distribuição, citadas por Tabarelli & Mantovani 
(1997), constatou-se no presente estudo os gêneros Vernonia (Asteraceae), Cecropia (Urticaceae), Alchornea 
e Croton (Euphorbiaceae) e Piptadenia (Fabaceae-Mimosoideae).

As seis espécies de maior freqüência absoluta foram Croton macrobothrys, Trema micrantha 
e Sessea brasiliensis, com 41,7%, Alchornea triplinervia, Croton floribundus e Sapium glandulosum, 
com 25% no primeiro levantamento, e Sessea brasiliensis e Solanum mauritianum com 75%, Croton 
macrobothrys, com 66,7% e Cupania oblongifolia, Piptadenia gonoacantha e Trema micrantha, com 
50%, no segundo levantamento.

Dentre as espécies mais freqüentes, Trema micrantha e Solanum mauritianum destacaram-se pela 
dominância em estudo conduzido por Castellani & Stubblebine (1993), em floresta em estádio inicial de 
regeneração na Reserva da Mata de Santa Genebra. 
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FIGURA 1 _ Distribuição das espécies em grupos sucessionais, em pioneiras, secundárias iniciais, secundárias 
tardias e não classificadas, expressas em porcentagem, em áreas em regeneração natural no 
Parque Estadual da Cantareira, SP.

FIGURA 2 _ Distribuição das espécies em síndromes de dispersão, onde zoo = zoocórica, anemo = anemocórica, 
auto = autocórica e nc = não classificada, expressas em porcentagem, em áreas em  regeneração 
natural no Parque Estadual da Cantareira, SP.
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4  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Houve um incremento da riqueza de espécies estabelecidas por sementes, no segundo ano após o 
corte da vegetação. Foi identificado um amplo conjunto de espécies pioneiras e secundárias iniciais que podem 
ser utilizadas em plantios de revegetação na Serra da Cantareira.
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