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1  INTRODUÇÃO

Recentemente vem sendo acentuada a atenção para a urgência de providências capazes de mitigar 
os diversos desequilíbrios ambientais. Umas delas é o incentivo ao plantio de árvores, que propicia diversos 
serviços ambientais, como a produção e o armazenamento de água nas microbacias; a proteção dos solos e dos 
rios do processo de erosão e assoreamento; o conforto térmico; a manutenção e restauração da biodiversidade 
local e regional; além do potencial de sequestro de carbono, que interfere diretamente nos processos  de 
aquecimento global (Rodrigues et al., 2009).

A estratégia de minimizar os efeitos dos processos de fragmentação dos ecossistemas naturais 
denomina-se restauração ecológica (Kageyama e Gandara, 2005), cujas metas são a viabilidade ecológica 
de longo prazo e a recriação futura de ecossistemas auto-sustentáveis, estáveis e resilientes, regulados por 
processos naturais e com estrutura e funcionamento o mais próximo possível das condições originais das 
comunidades (Engel e Parrota, 2003).

Os sistemas de restauração comumente empregados para recuperação de matas ciliares em microbacias 
consideram a ocupação da área de preservação permanente - APP, a distância em relação a fragmentos de 
floresta nativa e os fatores de impacto locais. As medidas compreendem desde a condução da regeneração 
natural até a implantação total quando as possibilidades de regeneração natural são remotas, utilizando-se a 
maior diversidade possível e mais próxima à condição pré-existente no local (Attanasio et al., 2006).

Muitos esforços e recursos têm sido empregados tanto no desenvolvimento de modelos como na 
execução das ações de restauração empregando espécies nativas. Contudo, ainda são escassas as pesquisas que 
permitem avaliar a efetividade dos esforços, bem como comparar o desenvolvimento estrutural e as condições 
de regeneração natural entre diferentes métodos de restauração e/ou idade das áreas restauradas. No interior 
do Estado de São Paulo, destacam-se, com esses propósitos, os trabalhos de Silveira e Durigan (2004); Souza 
e Batista (2004); Melo e Durigan (2007) e Ignácio et al. (2007).

Os plantios de restauração têm como perspectiva propiciar a perpetuação da floresta pelo processo 
de regeneração natural. A ocorrência desse processo (ou do seu potencial) pode ser avaliada pela presença de 
indivíduos jovens (regenerantes) na área, ou pela verificação do banco de sementes no solo, que constitui uma 
das principais fontes de recrutamento de novos indivíduos nas fases iniciais da regeneração (Hall e Swaine 
1980; Butler e Chazdon, 1998).
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Este trabalho foi desenvolvido em um plantio de recuperação de mata ciliar realizado há cerca de 12 
anos e teve por objetivos caracterizar a composição, a estrutura e o banco de sementes, e avaliar as possibilidade 
de regeneração natural  desta  vegetação.

2  MATERIAL E MÉTODOS

2.1  Área de Estudo

A área de estudo está localizada no município de Mineiros do Tietê, SP (coordenadas 22,5º latitude 
Sul e 48,5º longitude Oeste). Trata-se de um plantio de recuperação de mata ciliar que abrange uma área de 
cerca de 0,3 ha, executado há cerca de 12 anos em decorrência de uma autuação. 

Os indivíduos plantados estão dispostos em 11 linhas de cerca de 120 m de comprimento, paralelas 
ao curso d’água, com espaçamento de 2,5 m entre as linhas e 1,5 m entre os indivíduos. 

Foram recuperados poucos dados referentes aos critérios para a restauração adotados,                                                   
aos procedimentos iniciais de manutenção e ao histórico na área, que pertenceu a vários proprietários no 
período entre o plantio e a realização deste estudo. Alguns proprietários e funcionários entrevistados reportaram 
apenas informações vagas acerca da “limpeza” do plantio nos trechos mais próximos à residência, referindo-se, 
de forma genérica, tanto aos cuidados iniciais quanto aos procedimentos posteriores, principalmente roçadas e 
capinas, que podem ter eliminado indivíduos regenerantes do sub-bosque. 

A área está inserida em uma matriz onde predominam culturas agrícolas (lavouras de café e 
cana-de-açúcar) e área urbana. À jusante da área de estudo, o curso d’água é acompanhado por faixas 
estreitas de remanescentes de vegetação nativa.

2.2  Coleta e Análise de Dados - Estrato Arbóreo, Estrato Regenerativo e Banco de Sementes

A avaliação florística e fitossociológica da vegetação do estrato arbóreo foi realizada por meio de um 
censo de todos os indivíduos presentes nas linhas de plantio e com diâmetro à altura do peito (DAP a 1,30 m de 
altura do solo) maior ou igual a 5,0 cm, para aos quais foram registrados DAP, altura total e identidade botânica 
a partir de amostras de material coletado. 

A amostragem do estrato regenerativo foi realizada em três das 10 entrelinhas de plantio. A partir 
da borda, foram selecionadas para amostragem a terceira, a quinta e a sétima entrelinhas, procurando-se 
assim, evitar a amostragem de áreas submetidas aos efeitos de borda mais intensos. Ao longo de cada 
entrelinha (120 m x 2,5 m), foram considerados todos indivíduos lenhosos com altura maior ou igual a 0,5 m e 
DAP < 5,0 cm. Os indivíduos tiveram seu DAS (diâmetro à altura do solo – medido com paquímetro) e altura 
registrados, e material botânico coletado para posterior identificação. 

Para ambos os estratos foram calculados os parâmetros fitossociológicos usuais (Mueller-Dombois 
e Ellemberg, 1974). O método de amostragem empregado no estrato superior (censo) impossibilita o cálculo 
dos valores de frequência, que integram o Índice de Valor de Importância - IVI. Assim, o Índice de Valor de 
Cobertura - IVC foi utilizado como descritor da comunidade, já que considera apenas os valores de densidade 
e dominância relativas. 

Para os cálculos de riqueza (S) e diversidade (H’), o número de indivíduos do estrato regenerativo 
foi padronizado no nível de abundância do estrato arbóreo (indivíduos vivos), para possibilitar comparações. 
A rarefação foi realizada através de reamostragem sem reposição, o que também permitiu a obtenção de 
intervalos de confiança a 95% de probabilidade para os valores de riqueza e H’ padronizados (Gotelli e 
Entsminger, 2000).

Para a avaliação do banco de sementes na área (composição de espécies e densidade de indivíduos) 
foram coletadas, juntamente com a serapilheira, 26 amostras de solo contidas em uma área de 0,25 m² (50 cm x 50 
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cm) e 5 cm de profundidade (Vieira, 2004). Os pontos de coleta das amostras foram distribuídos sistematicamente 
nas entrelinhas de plantio, a cada 20 m, ao longo de toda a extensão da área plantada. As amostras de solo foram 
depositadas em bandejas e mantidas em casa de vegetação (cobertura com sombrite 50%), recebendo irrigação 
regularmente. A avaliação do banco de sementes foi realizada quinzenalmente durante seis meses (outubro/2009 
a março/2010), por meio do método de emergência de plântulas ou germinação (Gross, 1990; Brown, 1992). As 
plantas germinadas foram contadas, coletadas, fotografadas e herborizadas para identificação.

A classificação botânica foi realizada segundo as famílias reconhecidas pelo sistema APG II 
(Angiosperm Phylogeny Group), com o auxílio da literatura (Souza e Lorenzi, 2007). 

3  RESULTADOS

3.1  Caracterização Fisionômica

A área de estudo apresenta vegetação predominantemente arbórea, sendo possível reconhecer três 
estratos: a) estrato superior/arbóreo: corresponde principalmente aos indivíduos arbóreos oriundos do plantio 
de recuperação de mata ciliar há cerca de 12 anos;  b) estrato regenerativo: representado por indivíduos arbóreos 
jovens e arbustos, e c) estrato herbáceo: composto por ervas nativas e ervas invasoras, que em alguns trechos 
da  área plantada ocorrem com alta densidade de indivíduos. 

Foram observadas poucas falhas nas linhas de plantio, permitindo inferir que a maioria dos indivíduos 
plantados sobreviveu. No entanto, esta área florestada é bastante heterogênea quanto à continuidade do dossel, 
à densidade do estrato regenerativo e à cobertura por espécies invasoras. Dentre estas últimas, se destacam 
a braquiária (Urochloa sp.), abundante em praticamente todo o plantio e a maria-sem-vergonha (Impatiens 
walleriana Hook. f.), que ocupa trechos mais restritos. 

3.2  Estrato Superior

No estrato superior foram registrados 419 indivíduos (396 vivos e 23 mortos), pertencentes a 44 
espécies e 21 famílias botânicas. Destacaram-se, em valor de cobertura (IVC), em ordem decrescente: Mimosa 
scabrella Benth. (bracatinga – Fabaceae Mimosoideae), Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (guarucaia – 
Fabaceae Caesalpinioideae), Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze (espinho-de-maricá – Fabaceae Mimosoideae), 
Triplaris brasiliana Cham. (pau-formiga – Polygonaceae), Melia azedarach L. (cinamomo/santa-bárbara – 
Meliaceae) e Cedrela fissilis Vell. (cedro – Meliaceae).   

A densidade  e a área basal absolutas foram 1.395 ind ha-1 e 55,5 m2 ha-1, sendo o alto valor de área 
basal resultante do grande número de indivíduos com diâmetro relativamente elevado aos 12 anos de idade 
desse plantio. As médias de diâmetro e altura foram, respectivamente, 18,48 cm e 7,93 m, sendo que os 
indivíduos mais altos atingiram cerca de 16 m.

A riqueza (S = 44) e a diversidade (H’ = 3,193) de espécies, bem como a caracterização sucessional 
desse estrato, foram determinadas pelo modelo de plantio empregado. O estrato superior dessa floresta foi 
implantado de acordo com as recomendações técnicas da década de 1990 (plantio de, no mínimo, 30 espécies 
nativas, sendo 70% pioneiras, 20% secundárias e 10% clímax) e considerando a disponibilidade de espécies 
no viveiro que doou as mudas. 

Atualmente, se verifica que no estrato superior predominam espécies nativas, com ocorrência mais 
expressiva de espécies pioneiras, que reúnem cerca de 52% dos indivíduos. No entanto, espécies não pioneiras, 
pertencentes a estágios sucessionais mais avançados estão presentes nas linhas de plantio e correspondem a 
aproximadamente metade das espécies e 28% dos indivíduos.

Foram registradas no plantio algumas espécies exóticas como Melia azedarach L. (santa-bábara/
cinamomo), Syzygium cumini (L.) Skeels (jambolão), Morus nigra L. (amora-preta) e Acacia auriculiformis A. 
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Cunn. ex Benth., que representam cerca de 8,5% do total de indivíduos plantados. Também espécies exóticas 
regionais (ocorrem no Brasil, mas em regiões ou formações vegetais diferentes daquelas da área de estudo), 
como Mimosa scabrella Benth., Triplaris brasiliana Cham., Caesalpinia pluviosa DC., Bombacopsis glabra 
(Pasq.) Robyns e Erythrina speciosa Andrews foram plantadas no local e correspondem a cerca de 19,5% dos 
indivíduos. Assim, cerca de 28% dos indivíduos que foram plantados e atualmente estão presentes no estrato 
arbóreo pertencem a espécies não nativas da região. 

3.3  Estrato Regenerativo

No estrato regenerativo foram registrados 653 indivíduos (7.246 ind.ha-1, 2,8 m2.ha-1) pertencentes 
a 74 espécies arbustivo-arbóreas, distribuídas em 24 famílias botânicas. Destacaram-se com os maiores 
valores de IVC Triplaris brasiliana L. (pau-formiga – Polygonaceae), Piper sp. (Piperaceae), Centrolobium 
tomentosum Guillemin ex Benth. (araribá – Fabaceae Faboideae) e Alchornea glandulosa Poepp. (tapiá – 
Euphorbiaceae). Os valores médios de diâmetro e altura foram, respectivamente, 1,71 cm e 1,29 m. Compõem 
esse estrato indivíduos jovens de espécies arbóreas não-pioneiras (48% dos indivíduos e 67% das espécies com 
identificação completa) e pioneiras (32% dos indivíduos e 27% das espécies), além de espécies típicas de sub-
bosque, representadas principalmente pelo gênero Piper (cerca de 10% dos indivíduos). Os valores de riqueza 
e diversidade deste estrato (padronizados para 396 indivíduos) foram S(396) = 62 e H’(396) = 3,147.

Também nesse estrato foi constatada a presença de espécies exóticas: Morus nigra L (amora-preta), 
Murraya paniculata (L.) Jacq. (murta), Psidium guajava L. (goiabeira), Mangifera indica L. (mangueira), 
Melia azedarach L. (cinamomo/santa-bárbara), Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (ipê-de-jardim), que reúnem 
cerca de 6% do total de indivíduos. Triplaris brasiliana L. (pau-formiga), que é uma espécie exótica regional, 
apresentou o maior valor de cobertura, em função principalmente de sua densidade relativamente alta. 

3.4  Banco de sementes

No período de acompanhamento da emergência de plântulas do banco de sementes (outubro/2009 – 
março/2010), germinaram 1.327 indivíduos pertencentes a 17 famílias. Foram reconhecidas 47 morfoespécies, 
destas, 14 foram identificadas com binômio completo, 18 identificadas até gênero e as demais tiveram apenas 
a família reconhecida. As famílias com maior número de espécies foram Asteraceae (13 espécies, gêneros 
Mikania, Emilia, Eupatorium, Baccharis, Porophylla, Vernonia e Gnaphalium), Solanaceae (5 espécies de 
Solanum) e Poaceae (5 espécies). Dentre as 47 mofoespécies que germinaram, houve predomínio de espécies 
herbáceas (60%), sendo registradas apenas três espécies arbóreas: Guazuma sp., Trema micrantha (L.) Blume 
e Solanum mauritianum Scop. 

4  DISCUSSÃO

Nesta área onde se iniciaram ações de recuperação de mata ciliar há 12 anos, foi possível verificar que 
houve sucesso na sobrevivência e no desenvolvimento dos indivíduos plantados, bem como no desencadeamento 
do processo de regeneração natural, a partir do espaçamento adotado e das espécies escolhidas para o plantio. 
O valor de área basal dos indivíduos plantados no estrato arbóreo (55,5 m2 ha-1) é superior ao verificado em 
florestas nativas da região, cujos valores variam entre 26 e 31 m2 h-1 (Durigan et al., 2000; Toniato e Oliveira-
Filho, 2004).

As espécies que atualmente ocorrem com maior densidade de indivíduos e que apresentaram os 
maiores valores de cobertura são pioneiras. No entanto, muitas espécies não pioneiras integram o plantio 
(embora representadas por menor densidade de indivíduos), o que confirma a implantação de um modelo 
de recuperação de mata ciliar que procurou contemplar os diferentes grupos ecológicos. Cabe ressaltar que 
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orientações precisas para reflorestamento heterogêneo em áreas degradadas são recentes na literatura e na 
legislação, resultantes da evolução dos conceitos e métodos de restauração (São Paulo, 2008; Rodrigues et 
al., 2009). Desta forma, o plantio em avaliação provavelmente foi baseado nas orientações gerais vigentes na 
época. A disponibilidade de espécies nativas regionais no viveiro que doou as mudas talvez explique a inclusão 
de espécies exóticas ou exóticas regionais.

Comparando-se a composição florística entre os estratos superior/arbóreo e regenerativo, verifica-
se a ocorrência de 22 espécies em comum (22% do total): Tabernaemontana catharinensis (Apocynaceae); 
Handroanthus heptaphyllus, Handroanthus roseo-albus, Handroanthus umbellatus, Handroanthus vellosoi 
(Bignoniaceae); Cordia trichotoma (Boraginaceae); Alchornea glandulosa, (Euphorbiaceae); Schinus 
terebenthifolius (Anacardiaceae); Erythrina speciosa, Centrolobium tomentosum, Myroxylon peruiferon 
(Fabaceae); Nectandra megapotamica (Lauraceae); Ceiba speciosa (Malvaceae); Cedrela fissilis, Melia 
azedarach (Meliaceae); Maclura tinctoria, Morus nigra (Moraceae); Triplaris brasiliana (Polygonaceae); 
Colubrina glandulosa (Rhamnaceae); Esenbeckia leiocarpa (Rutaceae); Sapindus saponaria (Sapindaceae) e 
Solanum mauritianum (Solanaceae). A maioria delas (68%) é não-pioneira, portanto pode germinar na sombra, 
ao contrário das pioneiras que precisam da abertura de clareiras e entrada de luz para germinarem. 

Por outro lado, 52 espécies (52% do total) ocorreram exclusivamente no estrato regenerativo, 
composto por arbustos típicos de sub-bosque (espécies de Piperaceae e Solanaceae, 17% dos indivíduos), 
várias espécies arbóreas nativas (40% das espécies desse estrato) e algumas espécies exóticas frutíferas e 
ornamentais (11%). A presença nesse estrato de espécies arbóreas não registradas no estrato superior evidencia 
que propágulos oriundos de outras fontes vêm sendo dispersos na área por animais, pelo vento, ou pela ação 
humana (neste caso, principalmente espécies ornamentais e frutíferas nativas ou exóticas), já que pessoas têm 
acesso ao local, que é uma propriedade agrícola, habitada e próxima à zona urbana. 

Melo e Durigan (2007) relatam aumento no número de espécies devido à regeneração natural em 
áreas em restauração a partir do quinto ano, com 70% das espécies pertencentes a floresta madura a partir do 
décimo quinto ano. Na área deste estudo, aos 12 anos, as diferenças na riqueza de espécies entre os estratos 
arbóreo e regenerativo foram estatisticamente significativas. Em comparação com o estrato arbóreo, o estrato 
regenerativo apresentou maior riqueza de espécies (S(396)reg.  = 62, IC = 56-67 versus S(396)arb. = 44). No entanto,    
a diversidade não diferiu estatisticamente entre os estratos (H’(396)reg. = 3,147, IC = 3,047-3,238) versus H’(396)

arb. = 3,193), provavelmente em função da concentração de dominância em poucas espécies que definem a 
estrutura do estrato regenerativo, notadamente de Triplaris brasiliana (pau-formiga). 

As espécies exóticas responderam por proporções semelhantes do IVC, em ambos os estratos 
(aproximadamente 7%). Dentre as exóticas registradas no estrato superior, apenas Melia azedarach 
e Morus nigra estiveram representadas no estrato regenerativo. No entanto, outras espécies exóticas 
ocorreram exclusivamente nesse estrato, indicando a chegada desses propágulos por meio de fontes 
externas. Também espécies exóticas à região, como Mimosa scabrella e Triplaris brasiliana ocorreram 
com destaque nos valores de IVC, nos estratos arbóreo e regenerativo, respectivamente, entre outras 
presentes com menor destaque neste parâmetro. As proporções com que espécies exóticas/exóticas 
regionais e nativas contribuem com o IVC em cada estrato, bem como suas variações ao longo do tempo, 
podem constituir bons indicadores do curso da restauração da diversidade vegetal e orientar medidas de 
manejo para esta área florestal em regeneração. 

 É importante relatar que o entorno da área é constituído pela zona urbana do município e por 
canaviais, sendo poucos e muito pequenos os remanescentes de vegetação nativa nas proximidades.               
Isso reforça a importância de se manter fragmentos de vegetação natural, por menores que sejam, como 
fontes de propágulos para ações de restauração de áreas degradadas, seja para produção de mudas, ou para  
manutenção de fontes de regeneração natural.

Não houve correspondência entre a composição de espécies emergentes do banco de sementes e as 
espécies estabelecidas nos estratos arbóreo e regenerativo da área em restauração. As espécies arbóreas em 
regeneração na área de estudo não estiveram representadas no banco de sementes durante o período observado, 
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ocorrendo germinação predominantemente de espécies herbáceas. Esses resultados talvez possam ser 
explicados pela sazonalidade do banco de sementes (época de coleta de solo não coincidiu com a presença 
de sementes viáveis), ou então pelas condições da casa de vegetação onde foi desenvolvido o experimento, 
as quais não reproduziram fielmente as condições de campo. Repetições do experimento em diversas 
condições de luminosidade e diferentes épocas do ano talvez possibilitem a germinação de outras formas 
de vida, permitindo caracterizar melhor o banco de sementes e discutir sua contribuição para a regeneração 
natural desta área em restauração.

Apesar da pequena extensão da área de estudo, das características do entorno e da presença de plantas 
exóticas e invasoras, que podem comprometer a regeneração da vegetação não invasora, pode-se afirmar que o 
plantio avaliado representa uma iniciativa relativamente bem sucedida de restauração ecológica, considerando 
seus conceitos atuais. A sobrevivência e o desenvolvimento dos indivíduos plantados, as evidências de que 
o processo de regeneração natural encontra-se em curso na área e os indícios da dispersão de propágulos, 
sugerem que os processos ecológicos e estrutura da floresta ciliar estão sendo realmente restaurados (Pickett 
e Ostfeld, 1995). Contudo, medidas de monitoramento e manejo, para observação e condução da comunidade 
implantada, incluindo a regeneração natural, são fundamentais para otimizar os processos ecológicos e os 
serviços ambientais desta Área de Preservação Permanente, bem como para contribuir com informações para 
aperfeiçoar os métodos de restauração e monitoramento e subsidiar iniciativas semelhantes.
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