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Para a recuperação de clareiras na borda da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque
Estadual de Porto Ferreira (São Paulo Brasil), foram realizadas atividades integradas dos programas de
pesquisa e monitoramento ambiental, manejo do meio ambiente e uso público durante o mês de setembro de
2006. Para tanto, uma clareira foi definida como controle e quatro foram manejadas experimentalmente com
critérios diferentes. Após seis meses, observou-se que os métodos de corte, de retirada de cipós, e de plantio de
enriquecimento promoveram a aceleração da regeneração da vegetação nas clareiras, contribuindo com a
recuperação dos aspectos paisagísticos da Trilha.

Palavras-chave: programas de manejo; clareiras; manejo de cipós; regeneração florestal.

For the recovery of canopy gap in the edge of the Interpretative Track of the Giant Trees of Porto
Ferreira’s State Park (São Paulo Brazil), had been carried through integrated activities of the research programs
and ambient monitoring, management of the environment and public use during the month of september of 2006.
A canopy gap was defined as certification and four had been managed experimentally with criteria different.
After six months, were observed that the cut methods; of lianas removed; and, of enrichment plantation had
promoted the acceleration of the regeneration of the vegetation in the canopy gap, contributing with the recovery
of the paisagistics of the Track.

Key words: management programs; canopy gap; lianas management; forest regeneration.

O Parque Estadual de Porto Ferreira, com área de 611,55 hectares é atualmente um fragmento florestal
inserido em um contexto onde o uso do solo se diversificado, destacando-se o cultivo de citros, batata,
cana-de-açúcar, bem como a utilização com área urbana (Tabanez ., 2003).Afalta de conectividade e de uma
zona tampão torna o Parque vulnerável às ações de ventos fortes que acarretam queda de árvores e conseqüente
formação de clareiras, que são rapidamente infestadas por cipós.

A fragmentação, segundo Murcia (1995), é a substituição de áreas extensas de floresta nativa por
remanescentes isolados de vegetação, com presença de uma borda de floresta abrupta e artificial, onde o
ambiente físico é fortemente alterado.

Uma das alterações mais visíveis do efeito de borda é a ocupação das margens dos fragmentos por
superpopulações de espécies heliófitas, como gramíneas exóticas, bambus e lianas, que competem e causam
danosàsespéciesarbóreas (Tabarelli .,1999;Schnitzer .,2000; ,2000;Laurance .,2001).
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Para Runkle (1981) clareira natural é uma área do solo sob a abertura do dossel delimitada pelas bases
das árvores do dossel que circundam a abertura do mesmo. Segundo Brokaw (1982), é uma abertura no dossel
que se estende verticalmente para o solo, através de todos os níveis da vegetação, devendo ser definida a uma
altura média de dois metros acima do solo.

As lianas ou cipós são plantas que crescem através de um mecanismo de suporte e que podem ser
lenhosas ou herbáceas (Veloso, 1992).

Segundo Engel . (1998) a abundância de lianas é maior em bordas de clareiras, seguida pelo
interior e finalmente, interior da mata, e este padrão está relacionado a uma disponibilidade maior de suportes, ou
seja, árvores jovens e em crescimento nas bordas.

Os maciços de lianas, segundo Putz (1980; 1984) e Schnitzer . (2000) podem inibir a regeneração
das espécies arbustivo-arbóreas, tanto pelo efeito de impedimento mecânico e interceptação da luminosidade
incidente, afetando a germinação e o estabelecimento de novos indivíduos, quanto pelo aumento da mortalidade
e diminuição do crescimento de plântulas e de indivíduos jovens.

Os fragmentos florestais, segundo Viana . (1992), necessitam de manejo para evitar o seguimento
do processo de degradação e perda de biodiversidade e esse manejo deve envolver entre outras técnicas, o corte
de cipós e plantios de enriquecimento, visando à recuperação das áreas degradadas.

De acordo com Tabanez (1995), Amador & Viana (2000), Farah (2003) e Souza (2002), o corte
das lianas é recomendado como ferramenta de manejo conservacionista.

A técnica de enriquecimento, segundo Gandolfi & Rodrigues (1996) é utilizada em áreas em estágio
intermediário de perturbação, que ainda mantêm algumas das características originais.

Intervenções em áreas degradadas, através de técnicas de manejo, podem acelerar o processo de
regeneração, permitir o processo de sucessão e evitar a perda de biodiversidade (Rodrigues & Gandolfi, 2000).
O corte das lianas hiperabundantes, associado a outras técnicas de manejo acelera a regeneração florestal nessas
áreas (Rozza, 2003).

A maioria dos estudos envolvendo a regeneração de clareiras em áreas degradadas recente e
concentra na Floresta Ombrófila Densa Montana (Tabarelli & Mantovani,1999; Tabarelli ., 1999; Souza

., 2002). Dentre os estudos sobre regeneração natural após a aplicação de diferentes técnicas de manejo em
Florestas Semidecíduas, destacam-se os de Rozza (2003) e Silva Junior (2007).

Nos últimos anos, a Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes vem sofrendo mudanças em seu aspecto
fisionômico, tendo em vista a formação de várias clareiras infestadas por cipós em sua borda, que inibem a
regeneração natural da vegetação, além de comprometer os aspectos paisagísticos da Trilha.

Assim, este trabalho teve por objetivo manejar experimentalmente clareiras na borda da Trilha
Interpretativa das Árvores Gigantes, com o objetivo de acelerar o processo de regeneração natural, integrando
atividades dos programas de pesquisa e monitoramento ambiental, manejo do meio ambiente e uso público.

O Parque Estadual de Porto Ferreira, unidade de proteção integral, localiza-se no município de
Porto Ferreira entre as coordenadas UTM 7.579.500 a 7.583.500 e 245.000 a 251.000 (21º 49’S e 47º 25’W).
Possui área de 611,55 hectares e vegetação de Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual e Mata Ciliar.
As diferentes fisionomias do Parque são resultantes de uma estreita relação da cobertura pedológica com a
cobertura vegetal natural, o relevo e a litologia (Tabanez 2003; Rossi ., 2005).

O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwa, mesotérmico de inverno seco (abril a
setembro), com temperaturas inferiores a 18 ºC no inverno e superiores a 22 ºC no verão. A temperatura média
anual é de 20,4 ºC, a precipitação anual total média é de 1.416 mm e a evapotranspiração potencial, 975 mm
(Rossi ., 2005).

O presente trabalho foi desenvolvido na borda de uma trilha denominada Trilha das Árvores Gigantes.

et al

et al

et al

et al.

et al

et al

et al. et al

et al

2 MATERIAIS E MÉTODOS

é está
da

2

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 1-13, maio 2009.



2.1  Descrição da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes

2.2. Delineamento Experimental

Com 3.500 metros de extensão, a Trilha inicia-se nas proximidades da sede do Parque na Zona de
Uso Especial, que apresenta fisionomia de cerrado de porte arbóreo médio e aberto, passa pelo limite com a
Fazenda São Judas Tadeu, na Zona de Uso Extensivo e adentra a Floresta Estacional Semidecidual no trecho
de fisionomia de mata de porte arbóreo alto com alta densidade de jequitibás, onde estão localizadas árvores de
grande, destacando-se o cedro – Vell.; peroba-poca – Muell.Arg.;
peroba-rosa – Muell. Arg.; figueira – Chodat, jequitibá rosa –

Mart. O. Kuntze e jequitibá-branco – (Raddi) Kuntze. A Trilha é uma
área estratégica interna do Parque, onde estão previstas atividades de caminhadas, contemplação, educação
ambiental, interpretação da natureza e ecoturismo, bem como pesquisas científicas e fiscalização, inserida na
“Zona de Recuperação de Jequitibás” onde estão previstas atividades de manejo e restauração da vegetação,
devido à presença do efeito de borda e grande quantidade de cipós (Tabanez ., 2003).

Foram escolhidas cinco clareiras localizadas na borda da Trilha Interpretativa das Árvores
Gigantes, resultantes da queda de árvores durante vendavais ocorridos em dezembro de 2005. Essas clareiras
estavam comprometidas com quantidade de cipós, sem indícios de regeneração natural. Uma clareira foi
sorteada para ser a controle e as demais foram manejadas através de tratamentos diferenciados.

Para a intervenção nas clareiras, foram delimitadas em cada uma delas parcelas únicas de 10 m x 10 m.
Alocalização das clareiras apresenta-se em um croqui da Trilha (FIGURA1).

Cedrela fissilis Aspidosperma cylindrocarpon
Aspidosperma polyneurom Ficus garanitica

Cariniana legalis Cariniana estrellensis

et al
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FIGURA 1 – Croqui de localizacão das clareiras na Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque
Estadual de Porto Ferreira.



Antes da aplicação dos tratamentos, as espécies existentes em cada uma das clareiras foram
demarcadas e inventariadas, segundo as práticas usuais de levantamento florístico, conforme TABELA1.

O material botânico foi comparado com os materiais já identificados em outros levantamentos
realizados no Parque Estadual de Porto Ferreira (Bertoni,1984; Tabanez , 2003; Rossi ., 2005),
depositados no Herbário D. Bento Pickel (SPSF) do Instituto Florestal.As famílias botânicas foram classificadas
segundo oAngiosperm Phylogeny Group II -APG II (Souza & Lorenzi, 2005).

TABELA 1 Espécies existentes em cada clareira na borda da Trilha das Árvores Gigantes do Parque Estadual
de Porto Ferreira, antes do manejo experimental.

et al. et al
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continua

Anacardiaceae
Astronium graveolens Jacq. 2 1 1 0 3 7

Apocynaceae
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. 1 0 0 0 1 2
Aspidosperma  ramiflorum Müll. Arg. 0 1 0 0 6 7

Cannabaceae
Celtis iguanae (Jacq.) Sarq. 1 0 0 3 0 4

Euphorbiaceae
Actinostemum sp. 0 0 0 1 1 2
Croton floribundus Spreng. 1 4 0 1 0 6
Croton piptocalyx Müll. Arg. 0 2 0 0 5 7
Sapium glandulatum (Vell.) Pax. 0 1 0 0 0 1

Fabaceae
Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth. 2 1 0 0 0 3
Holocalyx balansae Micheli 1 1 0 0 0 2
Sweetia fruticosa Spreng. 1 0 0 0 0 1
Inga sp. 0 1 0 0 2 3
Lonchocarpus sp. 0 0 0 2 0 2

Lauraceae
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr 0 1 0 0 0 1

Lecythidaceae
Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze 1 1 0 0 2 4

Loganiaceae
Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 0 1 0 0 0 1

Malvaceae
Guazuma ulmifolia Lam. 1 0 0 0 0 1
Pseudobombax sp. 1 0 0 0 0 1

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total
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continuação – TABELA 1

Melastomataceae
Miconia sp. 0 1 0 1 0 2

Meliaceae
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 0 2 0 0 0 2
Guarea guidonea (L.) Sleumer 0 7 0 0 1 8
Trichilia catigua A. Juss. 3 0 0 1 1 5
Trichilia claussenii C. DC. 0 3 0 0 0 3
Trichilia sp. 0 0 0 0 1 1

Monimiaceae
Siparuna guianensis Aubl. 0 1 0 0 0 1

Myrsinaceae
Rapanea guianensis Aubl. 0 1 0 0 0 1

Piperaceae
Piper sp. 4 5 0 0 1 10

Rhamnaceae
Rhamnidium elaeocarpum Reissek 0 1 0 0 0 1

Rubiaceae
Alseis floribunda Schott 0 1 0 0 0 1
Simira sampaioana (Standl. ) Steyerm. 0 0 0 0 1 1

Rutaceae
Esenbeckia grandiflora Mart. 18 0 0 5 3 26
Galipea jasminiflora (St. Hil.) A. Juss. Ex. Mart. 0 0 0 1 0 1
Metrodorea nigra A. St.-Hill. 0 0 0 0 2 2

Salicaceae
Casearia sp. 1 1 0 0 0 2

Sapindaceae
Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 0 0 1 0 1 2

Solanaceae
Solanum swartzianum Roem. & Schult. 1 0 0 0 0 1
Solanum sp. 0 1 0 0 0 1

Urticaceae
Urera baccifera (L.) Gaudich. 2 1 1 7 6 17

0 0 0 0 1 1Cecropia sp.

Violaceae
Hybanthus atropurpureus (St. Hil.) Taub. 0 3 0 0 0 3
Total 41 43 3 22 38 147

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total



O primeiro manejo foi realizado no mês de setembro de 2006, ou seja, nove meses após a
formação das clareiras, através de trabalhos manuais de corte e retirada de cipós, de galhos e de pequenos
troncos e com trabalhos mecânicos de remoção de materiais com uso de trator e cabo de aço. Esse material
foi transportado para outra área do Parque, ficando exposto ao tempo para decomposição natural.

Tendo como base os trabalhos de Viana . (1992), Tabanez (1997; 2000), Souza .
(2002) e Rozza (2003), foram aplicados os seguintes tratamentos:

a) Clareira 1 corte e retirada de cipós, de galhos e árvores caídas e enriquecimento com o plantio de 9
mudas de espécies pioneiras e não pioneiras;

b) Clareira 2 corte e retirada de cipós, de galhos e árvores caídas e enriquecimento com plantio de 8
mudas de espécies não pioneiras, tendo em vista o sombreamento da clareira;

c) Clareira 3 controle;

d) e

e) Clareira 5 corte de cipós, sem retirada de material e sem plantio

Na primeira semana de setembro de 2006 foi organizada uma equipe multidisciplinar com oito
funcionários do Parque, uma estagiária e dois trabalhadores contratados. Em seguida, foram realizadas pesquisas
e discussões sobre os seguintes temas: clareiras, lianas/cipós, manejo de clareiras, regeneração natural de
clareiras e técnicas de recuperação de áreas degradadas.Após, foram definidos os tratamentos a serem adotados e
as atividades operacionais como corte e retirada de cipós, retirada de troncos e galhos secos das clareiras.

Com base nos levantamentos florísticos já realizados em área de floresta do Parque Estadual de Porto
Ferreira (Bertoni, 1984; Tabanez ., 2003; Rossi ., 2005) e nas espécies ocorrentes na Trilha, foram
escolhidas 31 mudas com aproximadamente 60 cm de altura de 21 espécies pertencentes a 13 famílias botânicas,
para enriquecimento das clareiras números 01, 02 e 04, conforme TABELA 2. A distribuição das mudas foi
aleatória, sendoplantadasmudasdeespéciedegrandeporte, comoobjetivodepreservar ascaracterísticasdaTrilha.

Considerando que a participação comunitária vem se apresentando como importante estratégia à
conservação das áreas naturais (Padua & Tabanez, 1997; Padua ., 2003) optou-se em envolver grupos de
estudantes do município de Porto Ferreira e Santa Cruz das Palmeiras, cidade vizinha ao Parque, para
participarem das atividades, associando o manejo de clareiras às comemorações da Semana da Árvore de 2006,
que contou com a participação de 125 visitantes, sendo 114 alunos, 6 professores e 5 funcionários de apoio.

AFIGURA2 estudantes realizando plantio nas clareiras.As estratégias utilizadas foram:

et al et al. et al
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–

2.3 Integração entreAtividades de Manejo

–

–

–

–

Clareira 4 corte de cipós, sem retirada e plantio de 14 mudas de espécies pioneiras e não pioneiras,–

.

Aépoca para o desenvolvimento das atividades mês de setembro de 2006, foi definida considerando a
possibilidade de intervenção na área em época de pouca chuva; integração e envolvimento com as atividades da

presentação de palestras sobre o Parque; sobre definição de clareiras e abordagens enfatizando a
regeneração, alternativas de manejo e recuperação de áreas degradadas;

b) caminhadas monitoradas com interpretação dos principais fenômenos da Trilha e as clareiras;

SemanadaÀrvore,eaindadevidoàproximidadedoperíododechuvasminimizandoosesforçosde irrigaçãodosplantios.

a) a

c) plantio de mudas nas clareiras 1, 2 e 4.

Após seis meses da realização das atividades e manejo experimental das clareiras, foi realizado um
inventário, identificando e demarcando apenas os indivíduos recrutados através da regeneração natural com
altura acima de 30 cm, conforme TABELA3.

mostra
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TABELA 2 - Espécies utilizadas no plantio de enriquecimento nas clareiras 1, 2 e 4 - localizadas na borda da
Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes. NI = número de indivíduos.
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Família/Espécie Nome popular NI Clareira

Anacardiaceae
Astronium graveolens Jacq. guaritá 2 1, 2

Apocynaceae
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. peroba-poca 2 1, 2
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. peroba-rosa 3 1, 2, 4
Aspidosperma  ramiflorum Müll. Arg. guatambú-amarelo 1 4

Caricaceae
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. jaracatiá 2 1, 4

Euphorbiaceae
Alchornea iricurana Casar. 1 4
Croton floribundus Spreng. capixingui 1 4
Croton piptocalyx Müll. Arg. caixeta 1 1

Fabaceae
Copaifera langsdorffii Desf. óleo-de-copaiba 2 2, 4
Enterolobium contorsiliquum (Vell.) Morong timboril 2 1, 4
Hymenaea courbaril var. stilbocarpa jatobá 1 2
(Hayne) Y.T. Lee & Langenh.
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel sapuva 1 4
Myroxylon peruiferum L.F. cabreuva 2 2, 4
Ormosia arborea (Vell.) Harms olho-de-cabra 1 4

Lecythidaceae
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá-branco 1 4
Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze jequitibá-rosa 2 1, 4

Malvaceae
Guazuma ulmifolia Lam. mutambo 2 1, 4

Meliaceae
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana 1 2

Moraceae
Ficus guaranitica Schodat figueira 1 2

Phytolaccaceae
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms pau-d’alho 1 1

Rhamnaceae
Rhamnidium elaeocarpus Reissek saguaraji 1 4

Total 31
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FIGURA 2 Estudantes participando das atividades de plantio de mudas na clareira 2, localizada na borda da
Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque Estadual de Porto Ferreira em
setembro/2006.

TABELA3 – Espécies recrutadas através da regeneração natural nas clareiras localizadas na borda da Trilha
das Árvores Gigantes do Parque Estadual de Porto Ferreira, seis meses após o manejo.

–

Arecaceae
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. 10 0 0 0 0 10

Asteraceae
Vernonia diffusa Less. 7 0 0 0 0 7

Cannabaceae
Trema micrantha (L.) Blume 4 11 3 4 0 22

Caricaceae
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 0 1 0 1 0 2

Euphorbiaceae
Croton floribundus Spreng. 5 1 0 0 0 6
Croton piptocalyx Müll. Arg. 5 0 0 0 0 5

Fabaceae
Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth 0 0 0 4 0 4
Holocalyx balansae Micheli 1 0 0 0 0 1
Inga sp. 5 1 0 0 2 8
Myroxylon peruiferum L. f. 4 0 0 0 0 4

Lecythidaceae
Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze 0 0 0 1 0 1

continua

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total



continuação – TABELA 3

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nas 5 clareiras foram identificados 84 indivíduos de 15 espécies pertencentes a 11 famílias botânicas
resultantes da regeneração natural (TABELA 3). As famílias Cannabaceae e Fabaceae ocorreram em quatro
clareiras, Solanaceae e Urticaceae em três clareiras. As famílias que mais contribuíram com número de
indivíduos foram: Cannabaceae com 26%, Fabaceae com 16%, Arecaceae com 12%, Solanaceae e
Euphorbiaceae com 8,5% cada.

Silva Junior (2007) ao estudarem a regeneração natural de espécies arbustivo-arbóreas em dois
trechos de Floresta Estacional Semidecidual na Reserva Florestal Mata do Paraíso em Viçosa MG,
identificaram maior riqueza de espécies na família Fabaceae. Essa família foi também uma das mais
abundantes no estrato de regeneração da floresta secundária da Reserva Florestal do Morro Grande em Cotia SP
(Alves & Metzger, 2006).

Dentre as espécies mais abundantes, destacam-se: com 26%,
com 12% sp. com 9,5%, e com 8,5% cada.
As espécies que mais contribuíram para a regeneração das clareiras, independente do método foram:

que ocorreu nas clareiras 1, 2, controle e 4, seguida de nas clareiras 1, 2 e 4 e
nas clareiras 2, controle e 5. Rozza (2003) verificou intensa regeneração de

após a aplicação de diferentes técnicas de manejo na Reserva Municipal de Santa Genebra em Campinas SP,
observando ainda que esta espécie possui grande capacidade regenerativa e características de rápido
crescimento, mecanismo eficiente de dispersão por pássaros e elevada longevidade das sementes.

destacou-se também como uma das principais espécies pioneiras na regeneração da Mata do Paraíso
em Viçosa MG (Silva Junior ., 2007).

A clareira 1 apresentou grande diferença em relação à clareira 3, com mudança em seu aspecto
fitofisionômico, conforme ilustram as FIGURAS 3 e 4, com ingresso de 45 indivíduos de 10 espécies,
pertencentes a 7 famílias botânicas. Em relação à abundância relativa de indivíduos, destacaram-se:

com 22%, com 15%, e com 11% cada.
Esse resultado pode estar relacionado às condições microclimáticas da clareira que após a limpeza e retirada dos
maciços de lianas, de galhos e troncos caídos recebeu grande incidência de luz, o que favoreceu o
estabelecimento de espécies pioneiras, bem como, a proximidade entre a fonte de propágulos e a clareira
(Hartshorn, 1980) no caso de . Dentre as espécies recrutadas, ,

, e ocorriam na clareira e o recrutamento
pode estar relacionado ao banco e à chuva de sementes, e ainda ao desenvolvimento de plântulas, após a
retirada dos cipós.

et al.
–

–

Trema micrantha Acrocomia aculeata

, Inga Croton piptocalyx, Solanum swartzianum Vernonia diffusa

Trema

micrantha Solanum swartzianum

Urera baccifera Trema micrantha

–

Trema

micrantha

– et al

Acrocomia
aculeata Vernonia diffusa Croton floribundus Croton piptocalyx

Acrocomia aculeata Solanum swartizanum

Esenbeckia grandiflora Croton floribundus Holocalyx balansae
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Rutaceae
Esenbeckia grandiflora Mart. 2 0 0 0 0 2

Solanaceae
Solanum swartzianum Roem. & Schult. 2 2 0 3 0 7

Urticaceae
Cecropia sp. 0 0 0 0 1 1
Urera baccifera (L.) Gaudich. 0 1 2 0 1 4

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total

Total 45 17 5 13 4 84



FIGURA 3 Clareira 1 localizada na borda da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque Estadual de
Porto Ferreira em setembro/2006, após aplicação de técnicas de manejo corte de cipós, limpeza
da área e enriquecimento.

FIGURA 4 Clareira 1 localizada na borda da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque Estadual de Porto
Ferreira em março de 2007, decorridos seis meses do manejo, apresentando regeneraç

–

–

–

ão acelerada.

10
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Aclareira 2 apresentou diferença em relação à clareira 3, no entanto a mudança do aspecto fisionômico
foi menos expressiva que na clareira 1, com ingresso de 17 indivíduos de 6 espécies, pertencentes a 6 famílias
botânicas. Em relação à abundância relativa de indivíduos, destacaram-se com 65%,

com 12% e as demais com 6% cada. Esse resultado pode estar relacionado ao sombreamento da
clareira, que compromete a germinação, o crescimento e o desenvolvimento das espécies pioneiras (Whitmore,
1996) e à presença de espécies herbáceas. Dentre as espécies recrutadas, e

sp. ocorriam na clareira e o recrutamento pode estar relacionado ao banco de sementes que foi exposto ao
solo após abertura das covas para o plantio, ou devido à chuva de sementes, conforme observado também por
Rozza (2003) na Reserva Municipal de Santa Genebra em Campinas SP. Na clareira 3, definida como controle,
não houve mudança em seu aspecto fisionômico com ingresso de apenas cinco indivíduos de duas espécies,
pertencentes às duas famílias botânicas, sendo 60% e 40% Apenas

ocorria na clareira antes do manejo, sendo recrutada provavelmente através da chuva de sementes.
Rozza (2003) ao acompanhar a regeneração de área testemunho e áreas manejadas através de corte de cipós e
plantio de enriquecimento na Reserva Municipal de Santa Genebra em Campinas SP, concluiu que após 28meses
acomunidadedoestratode regeneração da área testemunho ou controle não apresentou mudança significativa.

destacaram-se:
com 31%, com 23%, e

com 15% cada, e com 8% cada. Esse resultado pode estar relacionado ao
sombreamento da clareira, e ainda ao fato do corte de cipós sem retirada promover o brotamento dos mesmos que
competem com as plântulas, comprometendo o processo de regeneração. Nesta clareira nenhuma das espécies
existentes foi recrutada. O recrutamento de e pode estar
relacionado à proximidade entre a fonte de propágulos e a clareira (Hartshorn, 1980), à chuva de sementes e à
tolerância destas espécies à sombra, uma vez que, as mesmas são espécies típicas de interior de floresta.

Trema micrantha Solanum
swartzianum

Croton floribundus, Urera baccifera
Inga

–

Trema micrantha Urera baccifera. Urera
baccifera

Trema micrantha Solanum swartzianum Croton piptocalyx Centrolobium tomentosum
Cariniana legalis Jacaratia spinosa

Cariniana legalis Centrolobium tomentosum

–

Urera baccifera

et al.

Esse resultado se ao da clareira Controle e indica que apenas o corte de cipó como
ferramenta de manejo não acelera a regeneração da vegetação, sendo necessária a aplicação de outras técnicas.
Somente permanecia na clareira e foi recrutada, provavelmente através da chuva de sementes,
uma vez que não houve abertura de covas e movimentação do solo.

O corte de cipós sem retirada provocou brotamento e proliferação dos mesmos nas clareiras 4 e 5.
No entanto, o corte de cipós associado a outras práticas de manejo favoreceu a regeneração natural nas clareiras,
como também constatado por Souza (2002) e Rozza (2003).

Em uma primeira avaliação, verificou-se que o tratamento aplicado na clareira 1 apresentou-se como o
mais eficiente em relação ao número de espécies e de indivíduos recrutados, uma vez que o método envolveu o
corte de cipós, a limpeza da área com movimentação do solo, a retirada da biomassa excessiva e o plantio de
enriquecimento, resultando em maior taxa de recrutamento, contribuindo assim com a aceleração da
regeneração natural e com a recuperação dos aspectos paisagísticos da Trilha.

Os tratamentos aplicados nas clareiras 3 e 5 apresentaram-se como os menos eficientes, provavelmente
devido à presença dos maciços de lianas que impediram a entrada de luz, à competição entre plântulas e cipós.

Os resultados indicam a importância da associação de técnicas de manejo conservacionista para a
aceleração da regeneração da vegetação em clareiras dominadas por cipós.

As atividades integradas de manejo apresentaram-se eficientes, uma vez que a soma de esforços
otimizou os recursos humanos e financeiros e envolveu a comunidade na busca da conservação dos recursos
naturais do Parque Estadual de Porto Ferreira.

Faz-se necessário elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa referente ao manejo
conservacionista em clareiras dominadas por cipós, tanto na zona de recuperação dos jequitibás, como também
em outras áreas estratégicas, com o objetivo de acelerar o processo de regeneração natural e conservar a
biodiversidade do Parque.

Na clareira 4 houve pouca mudança do aspecto fisionômico. Foram recrutados 13 indivíduos de 6
espécies, pertencentes a 6 famílias botânicas. Em relação à abundância relativa de espécies,

Na clareira 5 houve recrutamento de apenas quatro indivíduos de três espécies, pertencentes a três
famílias botânicas.Aabundância relativa das espécies ficou dividida em 50% de sp., 25% de sp. e

.
Inga Cecropia

Urera baccifera

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

assemelha
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