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RESUMO 

 

Ao longo da história, a Mata Atlântica vem sofrendo drástica redução, com grandes perdas, 

restando atualmente entre 11-26% da área original de florestas. Devido à forte intervenção 

humana, diversas áreas apresentam alterações que dificultam o retorno do ambiente ao seu 

estado original e suas funcionalidades, sendo a implantação de projetos de recuperação de 

áreas degradadas (RAD) uma das alternativas para isso. Um exemplo de RAD é o projeto 

implantado em 1993 em talude localizado às margens da estrada de Itaipu, Niterói - RJ, com o 

plantio de 6 espécies de leguminosas florestais noduladas e micorrizadas, numa área de 

aproximadamente 1,5 ha. A última avaliação da área, realizada há 18 anos, indicou uma alta 

variabilidade na sobrevivência e crescimento das espécies plantadas. Este trabalho tem como 

objetivo realizar uma nova avaliação, verificando o estado atual da floresta e a possível 

ocorrência de processos de regeneração natural. Foram levantados em campo dados 

estruturais (diâmetro e altura de árvores com DAP > 5 cm, coleta de amostras botânicas) e 

ambientais (cota, declividade), em 3 parcelas de 10 x 20m, utilizados na análise 

fitossociológica. Os resultados preliminares indicam uma densidade estimada de 1375 ind./ha 

e uma riqueza de 14 espécies arbóreas. Verificou-se uma maior abundância das espécies 

Mimosa caesalpinifolia Benth e Acacia mangium Willd., incluídas entre as espécies 

plantadas, seguidas por indivíduos da espécie Pleroma granulosum (Desr.) D. Don, oriundos 

da regeneração natural. Em relação à dominância, se destacam novamente as espécies 

plantadas (M. caesalpinifolia e A. mangium), seguidas pelas espécies regenerantes Syagrus 

romanzoffiana (Cham.) Glassman e P. granulosum. Foi constatada também a presença de 

indivíduos de menor porte e mudas de diversas espécies nativas, bem como a ausência de 

processos erosivos evidentes, além de algumas clareiras formadas pela queda de árvores 

mortas, preenchidas pela regeneração natural. De acordo com a legislação vigente, a 

vegetação atual da área equivale ao estágio médio de sucessão secundária de Mata Atlântica, 

visto que as árvores apresentam DAP médio variando de 10 - 20 cm e altura média variando 

de 5 - 12 m, há a presença de serapilheira, a área basal média é de 20,11 m²/ha, com as 

espécies lenhosas eliminando gradualmente os componentes herbáceos do estágio inicial e 

gramíneas invasoras por meio do sombreamento. Com esses resultados, a serem 

complementados por análises adicionais, pode-se concluir preliminarmente que o 

reflorestamento vem se mostrando efetivo no objetivo de controlar a erosão do talude, e que 

aparenta proporcionar condições para o estabelecimento de espécies nativas pioneiras e 

secundárias iniciais na área, o que, aliado a ações de manejo, pode conduzir ao 

restabelecimento das funções ecológicas e resiliência do ecossistema florestal, a médio-longo 

prazo. 

 

 

 

Palavras-chave: Mata Atlântica; RAD; Restauração florestal; Niterói.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Atlantic forest has been through a drastic reduction of its original cover, with only 

8,5% of forest patches > 100 ha remaining. As a result of the human action on the biome, 

several areas present alterations that makes the environment return to its original state or to 

recover some of its functions impossible, and the degraded land reclamation (DLR) is one of 

the alternatives for that. An example of DLR in Niterói is the project implemented in 1993 

along the Itaipu road, which planted legume tree species inoculated with Rhizobium and 

mycorrhiza. The last evaluation of the area was done 18 years ago, thus a new evaluation is 

needed. This work aims to evaluate the project area to verify the current structure of the forest 

and the environmental processes that are occurring. Structural data (diameter of trees > 5 cm 

DBH, height, botanical samples) were collected in three 10 x 20m plots and used in a 

phytosociological analysis. The results indicate a estimated density of 1375 trees/ha e a 

richness of 14 tree species. The species Mimosa caesalpinifolia Benth and Acacia mangium 

Willd., included among the planted ones, followed by Pleroma granulosum (Desr.) D. Don, 

from the natural regeneration, showed the highest abundance. In relation to dominance, again 

M. caesalpinifolia and A. mangium appear in the first places, followed by naturally 

propagated Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman and P. granulosum. It was noted also 

the presence of small size individuals of several other native species, as well as an absence of 

evident signs of erosive processes and some gaps formed by large dead tree falls, recovered 

by natural regeneration. According to the current environmental law, the vegetation of the 

area is structurally equivalent to the medium stage of secondary regeneration of the Atlantic 

forest, with trees showing an average DBH of 10–20 cm and varying between 5-12 m height, 

presence of forest litter and average basal area of 20.11 sq. m/ha, with woody species 

gradually eliminating the herbaceous components of the initial stage and invasive grasses by 

shading. It can be concluded that the reforestation has shown to be effective in controlling 

erosion and that it apparently offers environmental conditions for the establishment of native 

pioneer  and secondary tree species, which, combined with proper management measures, 

could lead to the recovery of the forest ecosystem functions and resilience at a medium to 

large time period.  

 

 

Key words: Atlantic forest; DLR; Forest Restoration; Niterói. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O bioma Mata Atlântica é considerado um dos 25 hotspots do mundo, por ser rico em 

biodiversidade e também por estar ameaçada de desaparecer (MYERS et al., 2000). Além 

disso, ela é considerada um Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988 (FUNDAÇÃO 

SOS MATA ATLÂNTICA, 2004; 2016a). Ao longo de décadas esse Bioma sofreu grande 

devastação, desde o descobrimento do Brasil, atualmente existe apenas 8,5 % de 

remanescentes florestais acima de 100 hectares (DEAN, 2004; FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2016a). 

Em função de toda intervenção humana no bioma, várias áreas apresentam alterações 

que impossibilitam o ambiente a voltar ao seu estado original ou ao menos resgatar suas 

funcionalidades. A recuperação de áreas degradadas (RAD) tem esse objetivo, além de 

procurar recuperar a sua integridade estrutural (física, química e biológica), deixando o 

ambiente mais próximo possível de seu estado original (INSTITUTO NACIONAL DE 

ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, 2009).  

A restauração ecológica, após a evolução da teoria sucessional e pela mudança de 

paradigmas ecológicos, foi definida pela Sociedade Internacional para Restauração Ecológica 

(Society For Ecological Restoration International Science - SER) (2004 p.3) como “o 

processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou 

destruído”,  

enfatizando a recuperação da integridade, da resiliência e da sustentabilidade do ecossistema. 

Ela tem por base o retorno do ecossistema à sua trajetória histórica, não necessariamente 

recuperando sua condição anterior (MARTINS et al., 2009; SOCIETY FOR ECOLOGICAL 

RESTORATION INTERNATIONAL SCIENCE & POLICY WORKING GROUP, 2004). 

A primeira iniciativa de recuperação ambiental registrada no Brasil foi a recomposição 

da Floresta da Tijuca, no que se conhece hoje como o Parque Nacional da Tijuca e o Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. Seu objetivo era a recuperação dos mananciais de água potável 

que foram perdidos com a substituição das florestas de encosta do Rio de Janeiro por plantios 

de café. Iniciada em 1862, com o plantio de milhares de mudas de espécies nativas e exóticas, 

orientado pelo imperador Dom Pedro II e implantado pelo major Manoel Archer, considerado 

o primeiro restaurador do Brasil (BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 2015). 
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Outra iniciativa mais recente implementada no Rio de Janeiro é o Programa Mutirão 

Reflorestamento, criado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em 1986 e que continua 

até hoje. Ele surgiu como uma iniciativa do poder público para a inibição da ocupação das 

áreas de risco e para a recuperação da Mata Atlântica no entorno das comunidades carentes. O 

plantio da primeira muda foi no projeto piloto de reflorestamento do Morro São José 

Operário, no bairro de Jacarepaguá. O programa já atua com frentes de reflorestamento em 

cerca 132 comunidades no município, com uma área superior a 2000 hectares, onde foram 

plantadas mais de 6 milhões de mudas de espécies florestais arbóreas, além de 20 hectares de 

manguezais, com o plantio de 100 mil mudas e propágulos, e uma área de restinga com 

aproximadamente 3 hectares, onde foram plantadas 60 mil mudas de espécies arbóreo-

arbustivas nativas (FRAZÃO, 2011). 

Um exemplo de RAD em Niterói é o projeto feito na Estrada Francisco da Cruz 

Nunes, denominada de estrada de Itaipu, realizado em 1993 por meio de um contrato firmado 

entre a prefeitura de Niterói e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Em 1992 foi realizado um corte de talude na encosta para que houvesse a duplicação de sua 

pista de rolamento. Em consequência desse corte, houve a retirada da vegetação natural e dos 

horizontes mais superficiais do solo e a consequente exposição dos seus horizontes mais 

profundos. Essa remoção causou a degradação ambiental da área e impossibilitou a 

recomposição da vegetação. Para a recuperação da área foi aplicado o método de 

reflorestamento desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia da 

EMBRAPA que utiliza espécies de leguminosas florestais noduladas e micorrizadas para 

recuperação de solos a baixo custo. Foram plantadas 10 mil mudas em uma área com cerca de 

1,5 ha (BARROSO et al., 2001).  

O último trabalho desenvolvido na área com o objetivo de verificar seu 

desenvolvimento florestal foi realizado há 18 anos, 7 anos após o plantio. Por esse motivo 

justifica-se a realização de uma nova avaliação da área, para que seja possível verificar os 

processos ambientais que estão ocorrendo atualmente, 25 anos após a implantação do projeto. 

O presente trabalho pretende realizar essa avaliação, verificando se houve o restabelecimento 

da resiliência e da sustentabilidade do ecossistema. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma avaliação na área reflorestada em 1993 na Estrada Francisco da Cruz 

Nunes, conhecida como Estrada de Itaipu em Niterói, verificando o estado atual da floresta e a 

possível ocorrência de processos de regeneração natural. 

2.1. Objetivos Específicos 

 

● Realizar o levantamento dos parâmetros estruturais da área reflorestada;  

 

● Avaliar o crescimento do estrato arbóreo em relação aos dados obtidos em estudos 

anteriores; 

 

● Avaliar a possibilidade de compatibilização entre o reflorestamento tradicional (RAD) 

e a restauração florestal a longo prazo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta, abrigando cerca 

de 15.700 espécies vegetais, sendo 8.000 endêmicas (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2016a, 2016b). Na época do descobrimento recobria cerca de 12% do 

território Nacional, cobrindo o litoral brasileiro do nordeste ao sul, avançando para o interior 

em diferentes extensões, em 17 estados (DEAN, 2004). 

Ela é uma floresta tropical plena, com ecossistemas associados como os costeiros de 

mangues, foz de grandes rios, baías e lagunas de influência de marés, mata de restinga nas 

baixadas arenosas do litoral, assim como as florestas de pinheirais no planalto, no Paraná e em 

Santa Catarina e os campos de altitude nos cumes das Serras da Bocaina, da Mantiqueira e do 

Caparaó. A maioria das espécies em vias de extinção, tanto da fauna quanto da flora 

brasileiras, são endêmicas à Mata Atlântica (CONSÓRCIO MATA ATLÂNTICA e 

UNICAMP, 1992). 

A Mata Atlântica é considerada um dos 25 hotspots do mundo, por ser rica em 

biodiversidade e também por estar ameaçada de desaparecer. Além disso, desde a constituição 

de 1988, ela é considerada um Patrimônio Nacional (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2004; MYERS et al., 2000). Por sua importância, foi criado, em 1992, a 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela UNESCO e que tem como missão 

“contribuir de forma eficaz para o estabelecimento de uma relação harmônica entre as 

sociedades humanas e o ambiente na área da Mata Atlântica” (RESERVA DA BIOSFERA 

DA MATA ATLÂNTICA, 2017). 

Ao longo de séculos esse Bioma sofreu grande devastação, desde o descobrimento do 

Brasil. Inicialmente com o desmatamento e a exploração do Pau-Brasil, e o cultivo da cana-

de-açúcar, posteriormente com a retirada de minérios, principalmente ouro e diamante, mais 

tarde com o cultivo de café, com o consequente aumento populacional, urbanização, 

industrialização e implantação de ferrovias (DEAN, 2004). Atualmente, a maior ameaça à 

preservação da Mata Atlântica é a grande concentração de pessoas dentro do seu domínio, 

mais de 145 milhões de brasileiros habitam sua área. Além disso, pode-se incluir o consumo 

excessivo, o lixo, a poluição, a industrialização e a expansão urbana desordenada 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2016a, 2016b). 
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Atualmente restam apenas 8,5 % de remanescentes florestais acima de 100 hectares, 

em comparação com a cobertura original. Somados todos os fragmentos de floresta nativa 

acima de 3 hectares, tem-se atualmente 12,5% de remanescentes. O Rio de Janeiro tem hoje 

30,7% (cerca de 1,3 milhão de hectares) de sua Mata Atlântica original e em Niterói são 3.043 

hectares, o que equivale a 22,72 % da Mata Atlântica original do município. (FUNDAÇÃO 

SOS MATA ATLÂNTICA,2015, 2016a, 2017). 

Os ecossistemas naturais proporcionam diversos serviços ambientais importantes para 

a humanidade, entre eles estão: regulação da composição química da atmosfera; regulação do 

clima; controle de erosão do solo e retenção de sedimentos; produção de alimentos; 

suprimento de matéria prima; absorção e reciclagem de materiais já utilizados; regulação do 

fluxo de água; suprimento e armazenagem de água; recuperação de distúrbios naturais, tais 

como tempestades e secas; formação dos solos; ciclagem de nutrientes; polinização; controle 

biológico de populações; refúgio de populações migratórias e estáveis; utilização de recursos 

genéticos; lazer e cultura. (BENSUSAN, 2002) 

A diversidade genética encontrada nesses ecossistemas é de fundamental importância 

para a manutenção de alguns desses serviços, visto que eles possuem uma vasta biblioteca 

genética na qual a humanidade se utiliza para produção agrícola e na indústria farmacêutica 

por exemplo. A manutenção dos ecossistemas naturais está intimamente relacionada ao bem 

essencial à vida humana que é a água, pois a partir da preservação desses ecossistemas é 

possível a sustentação de alguns serviços ecossistêmicos como a regulação do fluxo de água, 

seu suprimento e armazenagem. Outro processo que ocorre nos ambientes naturais e que está 

intimamente relacionado aos serviços ecossistêmicos é a polinização, considerado o mais vital 

dos processos de interação animal-planta. Esse processo é essencial à nossa alimentação e 

nossas roupas, bem como com a alimentação de nossos animais domésticos e de seus pares 

selvagens. A polinização é parte integrante dos grandes ciclos da natureza e de seus processos 

de retroalimentação. (BENSUSAN, 2002) 

Em virtude da grande diversidade da Mata Atlântica, com uma grande riqueza em 

patrimônio genético e paisagístico, ela é um bioma muito frágil, e a devastação de uma 

pequena área pode significar uma perda muito grande de espécies (CONSÓRCIO MATA 

ATLÂNTICA e UNICAMP, 1992). Além disso, a Mata Atlântica oferece muitos serviços 

ambientais e desempenha diversas funções ecológicas e sua destruição pode causar grande 
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perda desses serviços, por esse motivo faz-se necessário ações que visam a recuperação, 

preservação e conservação desse bioma. 

Devido à toda intervenção humana nesse bioma, várias áreas apresentam alterações 

que impossibilitam o ambiente a voltar ao seu estado original ou ao menos resgatar suas 

funcionalidades. Para melhor compreensão dos impactos sofridos pela Mata Atlântica é 

preciso esclarecer alguns conceitos, como o de área degradada, que de acordo com Noffs, 

Galli, Gonçalves (2000, p.12): 

Área Degradada pode ser conceituada como um ambiente modificado por uma obra 

de engenharia ou submetido a processos erosivos intensos que alteraram suas 

características originais além do limite de recuperação natural dos solos, exigindo, 

assim, a intervenção do homem para sua recuperação. 

Além disso, a erosão é um fenômeno que ocorre em função da perda da cobertura 

florestal que precisa ser levado em consideração em projetos que visam a recuperação 

ambiental da Mata Atlântica. 

A erosão é o processo de desgaste superficial do solo, que remove a partículas das 

porções mais elevadas do globo e as transporta e deposita nas áreas mais rebaixadas. O 

processo erosivo que ocorre de forma moderada em um solo coberto é considerado erosão 

natural ou geológica. Quando ocorre a exposição dos solos, ela se desenvolve e evolui, sendo 

capaz de remover mil vezes mais material. Nesses casos, a chuva é seu principal agente, 

promovendo a desagregação de suas partículas. Além da ação da chuva, há outros agentes 

responsáveis pelo arraste de partículas constituintes do solo como o vento e as ondas, que são 

tipos de erosão. (NOFFS, GALLI, GONÇALVES, 2000; INSTITUTO NACIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, 2009) 

A erosão classificada como geológica corresponde ao processo natural que ocorre na 

superfície da terra sem a interferência humana, e a antrópica é aquela que ocorre devido a 

interferência do homem sobre o ambiente, intensificando assim os efeitos dos agentes 

erosivos como a chuva e os ventos sobre o solo. Algumas causas da erosão antrópica são: o 

manejo inadequado dos recursos naturais; os desmatamentos; as queimadas; o preparo de solo 

inadequado; os cultivos intensivos e a ausência de planejamento de uso e de práticas 

conservacionistas em relação ao solo. Em consequência, a erosão pode causar a perda da 

capacidade produtiva dos solos agrícolas, o esgotamento dos mananciais da água, o 

assoreamento de rios e outros corpos d’água, além de desmoronamentos e deslizamento de 

encosta. Ela é uma das maiores ameaças ao meio ambiente e a melhoria do solo ou substrato 
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em áreas degradadas é a melhor forma de promover o crescimento vegetal, restabelecendo os 

mecanismos de sucessão ecológica e consequentemente o aumento da biodiversidade. 

(TAVARES et al., 2008). 

A recuperação de áreas degradadas (RAD) sempre foi uma atividade voltada para a 

resolução de impactos ambientais que afetavam a população, dando soluções práticas a esses 

problemas, como a proteção dos recursos hídricos, estabilização de encostas, etc. 

(BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 2015). Ela tem por objetivo recuperar a 

integridade estrutural (física, química e biológica) de uma área degradada e, ao mesmo tempo, 

recuperar suas funções, seja na produção de alimentos e matérias-primas ou na prestação de 

serviços ambientais, sendo necessária para minimizar os danos causados por ações antrópicas 

ao meio ambiente, deixando o mais próximo possível da condição original (INSTITUTO 

NACIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, 2009).  

As ações de recuperação em áreas degradadas devem ocorrer quando fatores 

condicionantes a regeneração natural como as fontes de propágulos, os agentes de dispersão, 

as condições microclimáticas e o substrato, não se mostram favoráveis ou são nulos na região, 

não permitindo que a dinâmica da sucessão natural seja ativada dentro de um período 

biológico compatível (BALIEIRO; TAVARES, 2008). 

São utilizadas metodologias para que a recuperação seja feita de forma mais rápida, 

pois sem a intervenção humana a natureza sozinha demoraria muitos anos para fazê-lo. O 

conhecimento da fitogeografia, da fitossociologia e da dinâmica sucessional da vegetação da 

região a ser recuperada ajuda na escolha de sistemas adequados à necessidade do ambiente, 

facilitando a regeneração natural dessas florestas (INSTITUTO NACIONAL DE 

ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, 2009).  

A escolha das espécies a serem utilizadas na recuperação de uma área deve levar em 

consideração as funções ecológicas especificas, selecionando espécies com elevada tolerância 

a fatores adversos que ocasionalmente estarão presentes no local, como temperatura elevada, 

baixa umidade, alta incidência de radiação, competição com invasoras, baixa disponibilidade 

de nutrientes, etc. É recomendado que se utilize uma mistura de espécies que seja capaz de 

alcançar um certo nível de diversidade, possibilitando assim a evolução natural da floresta. A 

quantidade de espécies escolhidas depende do grau de isolamento que a área apresenta, pois 

quanto maior é o seu isolamento menos influência externa ela sofrerá, ou seja, em áreas 

degradadas onde há a proximidade de fragmentos florestais haverá a dispersão e entrada de 
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novos propágulos pelos agentes polinizadores, facilitando assim a regeneração natural do 

local, não sendo necessário a escolha de uma grande diversidade de espécies para o RAD 

(BALIEIRO; TAVARES, 2008). 

Uma das estratégias de RAD é a utilização de espécies leguminosas fixadoras de 

nitrogênio e que possuem rápido crescimento, priorizando o rápido recobrimento do solo e o 

aporte de carbono e nitrogênio (BALIEIRO; TAVARES, 2008). A escolha por leguminosas 

arbóreas se dá por serem espécies pioneiras, lenhosas e perenes, e por formarem simbiose 

eficiente com o rizóbio, uma bactéria encontrada no solo que forma nódulos em suas raízes e 

fixa o nitrogênio atmosférico. Além disso, essas espécies se associam a fungos do tipo 

micorriza que maximizam o aproveitamento do fósforo e de micronutrientes, tornando a 

planta mais eficiente na absorção de água. (FRANCO et al., 1995). A entrada adicional de 

nitrogênio, juntamente com as características bioquímicas da serapilheira dessas espécies 

permitem que o solo estoque mais carbono, gerando consequências positivas sobre a sua 

agregação em superfície, aumentando a percolação da água no perfil e diminuindo o 

escoamento superficial e a erosão. Essa técnica é utilizada em áreas fortemente impactadas, 

como áreas com subsolo exposto ou áreas mineradas (BALIEIRO; TAVARES, 2008). 

Outra estratégia que está sendo difundida atualmente são os Sistemas Agroflorestais 

(SAF’s), onde espécies lenhosas são utilizadas em associações com cultivos agrícolas ou com 

animais no mesmo espaço territorial, de maneira simultânea ou em uma sequência temporal. É 

um conjunto de práticas e sistemas tradicionais de uso da terra, usados principalmente nas 

regiões tropicais e subtropicais, mas também encontrados nas regiões temperadas. Esses 

sistemas são capazes de inúmeros efeitos positivos, como manter a fertilidade dos solos 

(principalmente devido a uma maior produção de fitomassa), controlar os processos erosivos e 

reciclagem de nutrientes, possuindo um grande potencial de inclusão de biodiversidade e 

geração de matéria orgânica. Outro caráter interessante desses sistemas é a possibilidade de 

permitirem a conservação e o fluxo gênico de espécies da flora e fauna nativa, quando árvores 

são inseridas a eles (BALIEIRO; TAVARES, 2008). 

Após o surgimento da ecologia como ciência no fim do século XIX, iniciativas de 

recuperação de áreas degradadas ganharam novas bases, como o conceito de sucessão 

ecológica e de ecossistemas. Segundo Matthes e Martins (1996, p. 19):  

A sucessão ecológica é um processo espontâneo e natural que ocorre toda vez que 

um novo ambiente é exposto. Nesse ambiente, cada vez mais espécies começam a se 

estabelecer e a se desenvolver, substituindo umas às outras, inicialmente numa taxa 
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muito alta, depois diminuindo gradativamente, e por fim numa taxa muito baixa. O 

processo depende, de um lado, da disponibilidade de propágulos e de sítios de 

estabelecimento e, de outro, do desempenho de cada planta face às condições 

abióticas do sítio e às interações bióticas com outras espécies de plantas e animais. 

Inicialmente, a teoria bastante difundida em relação à sucessão ecológica era a teoria 

holística da sucessão ou teoria clementsiana, que foi proposta por Clements no início do 

século XX, onde o desenvolvimento da comunidade vegetal era visto como um organismo 

previsível, unidirecional e progressivo, convergindo sempre para um estado de clímax e sendo 

a unidade principal da vegetação em equilíbrio com o ambiente (CLEMENTS, 1916, 1936 

apud MARTINS et al., 2009). Essa teoria foi dominante até o início dos anos de 1970 e teve 

grande influência nas estratégias e políticas de conservação, classificação e restauração de 

ecossistemas naturais. Os sistemas naturais eram considerados unidades fechadas e 

autorreguláveis e a influência de distúrbios naturais e antrópicos era excluída da organização e 

manutenção dos ecossistemas, gerando um consenso de que o simples isolamento de fatores 

de perturbação levaria a permanente conservação do ecossistema caminhando para o estágio 

de clímax estável. Com base nesse paradigma clássico, os projetos pioneiros para restauração 

florestal consideravam as florestas em estágios avançados de sucessão como modelos na 

busca em reproduzir uma vegetação clímax, uma vez que na teoria clássica de sucessão os 

ecossistemas se recuperariam e alcançariam um previsível ponto final de sucessão, desejando-

se o retorno do ecossistema a seu estado original antes da degradação (MARTINS et al., 

2009). 

Estudos mais aprofundados sobre sucessão levaram à elaboração de teorias 

alternativas ao paradigma clássico. Pickett (1976) introduziu uma interpretação evolucionária 

da sucessão, em que pressões seletivas causariam a adaptação de uma espécie a uma posição 

particular na sucessão resultante da sua evolução em gradientes ambientais, e enfatizou a 

influência de distúrbios e da predação nos estágios sucessionais formadores de uma paisagem. 

Outros modelos foram desenvolvidos ao longo de décadas, e todos apresentam pontos de 

discordância do paradigma clássico, principalmente o fato de sua previsibilidade e do clímax 

climático único, levando ao paradigma contemporâneo, que estabelece um conjunto de 

considerações em relação à sucessão e conservação dos ecossistemas naturais, que segundo 

Martins et al. (2009, p.26) são: 

(1) Os sistemas são considerados abertos e, portanto, estão sujeitos a entradas de 

luz, nutrientes e poluição e à migração de genótipos e de espécies. 

(2) A sucessão raramente é determinística, mas predominantemente estocástica, 

podendo seguir múltiplas trajetórias, afetadas por eventos históricos, oferta de 

sementes e propágulos, herbivoria, predação e doenças. 
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(3) Muitos sistemas naturais não atingem um estado estável ou um clímax único 

sensu Clements [...]. 

(4) Distúrbios são frequentes e comuns em ecossistemas, alterando sua composição 

de espécies, interações entre espécies e disponibilidade de recursos. Portanto, a 

estabilidade de um ecossistema, vista como equilíbrio dinâmico, é influenciada 

pelo regime de distúrbios ao qual tem sido submetido e adaptado. 

(5) Paisagens são mosaicos dinâmicos de unidade ou manchas definidas por 

estádios de sucessão e variações ambientais [...]. 

(6) É reconhecida a influência antrópica nos ecossistemas, tanto como fonte de 

perturbação e degradação quanto agente de manejo, visando à sua conservação e 

restauração.  

Os processos ecológicos podem ser compreendidos “como a estabilização de 

substratos, controle microclimático, diferenciação de habitats para espécies especializadas, 

polinização e dispersão de sementes” e de forma mais ampla “a retenção de nutrientes e 

umidade a longo prazo e sustentabilidade geral do ecossistema”. As funções do ecossistema 

podem ser atribuídas a funções que afetam diretamente o metabolismo, como o sequestro e 

transformação de energia, nutrientes e umidade, que é o caso da fixação de carbono pela 

fotossíntese, das interações tróficas e da decomposição e ciclagem de nutrientes minerais 

(SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INTERNATIONAL SCIENCE & 

POLICY WORKING GROUP, 2004). 

A restauração ecológica foi influenciada pela evolução da teoria sucessional e pela 

mudança de paradigmas ecológicos e foi definida pela Sociedade Internacional para 

Restauração Ecológica (Society For Ecological Restoration International Science - SER) 

(2004 p.3) como “o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi 

degradado, danificado ou destruído”, enfatizando a recuperação da integridade, da resiliência 

e da sustentabilidade do ecossistema. Ela tem por base o retorno do ecossistema à sua 

trajetória histórica, não necessariamente recuperando sua condição anterior. Isso se dá em 

função de vários fatores ambientais, como limitações e níveis de degradação ao qual o 

ambiente sofreu, levando seu desenvolvimento por uma trajetória diferente, sendo necessário 

uma combinação de conhecimentos sobre a estrutura, composição e funcionamento 

preexistente do ecossistema danificado para estabelecer a direção e os limites dessa trajetória, 

tendo por base ecossistemas intactos comparáveis, com informações sobre condições 

ambientais da região e análises de outras informações ecológicas, culturais e históricas do 

ecossistema de referência. Com isso, os objetivos da restauração podem ser alcançados com 

mais facilidade, levando-se em consideração fatores como a heterogeneidade ambiental, tipo e 

estado de conservação do ambiente degradado e dos fragmentos florestais remanescentes, e o 

potencial de autorrecuperação das áreas degradadas (MARTINS et al., 2009; SER & POLICY 

WORKING GROUP, 2004). 
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A partir dessa definição de restauração da SER, sendo reconhecida a importância de 

fatores como distúrbios, potencial florístico inicial, resiliência e diversidade, algumas 

metodologias estão sendo desenvolvidas para ações de restauração. Entre elas estão: a 

utilização de sementes do solo para dar início a regeneração florestal; o resgate e o transplante 

de plântulas de espécies arbóreas; e a semeadura direta de espécies arbóreas. Elas apresentam 

em comum a restauração da diversidade vegetal, funções e processos ecológicos sem a 

preocupação de se alcançar um clímax final. Cada uma dessas metodologias depende 

principalmente do grau de intensidade da degradação ambiental ao qual o ecossistema foi 

submetido para serem escolhidas. (MARTINS et al., 2009)  

Figura 1: Esquema das metodologias de restauração em função do tipo de degradação ambiental 

 

Fonte: Martins et al. (2009) 

 

No Brasil, ações que visam a recuperação de áreas degradadas tem seu marco no 

período imperial, em meados do século XIX, com a recomposição da Floresta da Tijuca, no 

que se conhece hoje como o Parque Nacional da Tijuca e o Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. O objetivo era a recuperação dos mananciais de água potável que foram perdidos com 

a substituição das florestas de encosta do Rio de Janeiro por plantios de café. Inicialmente, 

entre 1862 e 1892, houve o plantio de milhares de mudas de espécies nativas e também 

exóticas, orientado pelo imperador Dom Pedro II e implantado pelo major Manoel Archer, 

considerado o primeiro restaurador do Brasil (BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 

2015). 
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A partir daí ocorreram outras iniciativas de restauração florestal no Brasil, como a 

implantação do parque da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade 

de São Paulo, em Piracicaba (SP), em 1906. Esse projeto foi implantado pelo professor 

Philippe Westin Cabral de Vasconcellos, transformando 15 ha de áreas degradadas pelo 

cultivo de café e algodão em floresta nativa com alta diversidade regional. (BRANCALION; 

GANDOLFI; RODRIGUES, 2015). 

Outro exemplo é o Programa Mutirão Reflorestamento realizado no Município do Rio 

de Janeiro, que teve início em 1986, criado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ele 

surgiu como uma iniciativa do poder público para a inibição da ocupação das áreas de risco e 

para a recuperação da Mata Atlântica no entorno das comunidades carentes. O plantio da 

primeira muda foi no projeto piloto de reflorestamento do Morro São José Operário, no bairro 

de Jacarepaguá.  

A partir de 1994, o programa tem seu gerenciamento feito pela Coordenadoria de 

Recuperação e Conservação Ambiental (CRA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 

Rio de Janeiro (SMAC).  A áreas que o projeto atua são locais onde há a presença de 

comunidades de baixa renda, organizadas em associações de moradores, no entorno imediato 

da área, onde são encontradas áreas desmatadas de encosta com forte declive, áreas de 

preservação permanente com forte pressão de ocupação irregular, áreas no entorno de 

Unidades de Conservação e/ou áreas que compõem bacias hidrográficas sujeitas às enchentes. 

As principais funções do projeto são: a estabilização do solo contra riscos de deslizamentos; 

reduzir o assoreamento de rios e canais; limitar a expansão de comunidades carentes sobre 

áreas de risco e proteção ambiental; proteger e revitalizar os mananciais hídricos; garantir o 

retorno e a manutenção da funcionalidade de ecossistemas perturbados ou degradados, 

revertendo o processo de perda da biodiversidade; reduzir o efeito estufa aumentando a 

fixação de carbono; proteger os remanescentes de floresta natural e abrigar a fauna; melhorar 

a paisagem, oferecer ambiente de lazer e educação ambiental e formar corredores ecológicos 

visando restabelecer o fluxo gênico entre os fragmentos florestais. (FRAZÃO, 2011; 

SANTOS, 2006) 

O programa já atua com frentes de reflorestamento em cerca 132 comunidades no 

município, com uma área superior a 2000 hectares onde foram plantadas mais de 6 milhões de 

mudas de espécies florestais arbóreas, além de 20 hectares de manguezais, com o plantio de 

100 mil mudas e propágulos, e uma área de restinga com aproximadamente 3 hectares, onde 
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foram plantadas 60 mil mudas de espécies arbóreo-arbustivas nativas. No reflorestamento de 

encostas são utilizadas cerca de 170 espécies arbóreas sendo, em sua maioria, nativas da Mata 

Atlântica, de sucessão entre pioneiras e não pioneiras, das quais 70 são mais utilizadas para o 

plantio intensivo. (FRAZÃO, 2011) 

Com base nesse histórico, pode-se perceber que as primeiras iniciativas de restauração 

no Brasil não levavam em consideração as funções dos processos ecológicos na construção e 

perpetuação das florestas restauradas, tendo a restauração como apenas uma prática 

silvicultural de plantio de espécies florestais, sem se preocupar com a restauração dos 

processos ecológicos e a dinâmica florestal. Somente a partir da década de 1980 que o 

conhecimento científico baseado na restauração ecológica foi posto em prática. 

(BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 2015). 

Devido a isso, tem-se dois conceitos distintos, mas que são facilmente confundidos, o 

de recuperação e o de restauração. O conceito de recuperação segundo a Lei 9.985, que trata 

do Sistema de Unidades de Conservação, em seu 2º artigo no inciso XIII, recuperação é 

“restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não 

degradada, que pode ser diferente de sua condição original”. Já o conceito de restauração, 

encontrado na mesma lei e artigo, no inciso XIV, restauração é “restituição de um ecossistema 

ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original” 

(BRASIL, 2000, p.8).  

Em 1993 foi firmado um contrato entre a prefeitura de Niterói e a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) para recuperação da estrada de Itaipu, denominada 

de Estrada Francisco da Cruz Nunes, localizada no município de Niterói/RJ, onde optou-se 

por utilizar o método de reflorestamento desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa de 

Agrobiologia da EMBRAPA que utiliza espécies de leguminosas florestais noduladas e 

micorrizadas para recuperação de solos a baixo custo, pois houve a retirada das camadas 

superficiais de solo que contém matéria orgânica causando sérios problemas a região, como a 

disponibilidade de água, a atividade biológica, além do aumento de temperatura no solo, 

prejudicando o suprimento de nutrientes essenciais para vegetação. Em áreas onde a 

declividade é elevada, como é o caso da área em questão, há uma maior perda devido à 

remoção constante da parte superficial do solo. (BARROSO et al., 2001; FRANCO et al., 

1995). 
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Em outubro desse ano foi realizado o plantio de 10 mil mudas em uma área com cerca 

de 1,5 ha, estabelecendo um espaçamento de 1 x 1 metro de distância entre as mudas e as 

covas medindo 20 x 20 x 20 cm. Através de análise do solo feita antes do plantio, verificou-se 

a falta de nutrientes (P, K, Ca e Mg). Devido a isso foi adicionada uma adubação em cada 

cova, que consistiu na mistura de composto de resíduo urbano, fosfato de rocha e 

micronutrientes (FTE Br-12). Para o projeto foram selecionadas 6 espécies de leguminosas 

arbóreas: Acacia mangium Willd., Acacia holosericea A. Cunn. ex G. Don, Acacia 

auriculiformis A. Cunn. ex Benth., Clitoria fairchildiana R.A. Howard (sombreiro), 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. e Mimosa caesalpinifolia Benth (sabiá). 

(BARROSO et al., 2001). 
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4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi feito o levantamento de literatura disponível em meio eletrônico e 

impresso acerca do assunto relacionados a Mata Atlântica, sucessão vegetal e o histórico de 

restauração florestal no país e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, foi 

realizado um levantamento dos trabalhos desenvolvido na área do estudo de caso. 

 

4.1. Área de Estudo 

 

A área de estudo (Figura 2) está situada na região Oceânica do município de Niterói, 

localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), dentro da região ecológica da 

Floresta Ombrófila Densa, que recobre as planícies e encostas do litoral e da Serra do Mar. 

Nela predominam espécies arbóreas perenes de médio e grande porte (25-30 m de altura) que 

formam um dossel contínuo, espesso e estratificado. Seu porte e densidade são caracterizados 

pelo tamanho das árvores e de seus órgãos vegetativos, pela rapidez de desenvolvimento e 

alto grau de riqueza de espécies vegetais, o que pode ser explicado por um período contínuo 

de alta umidade e calor causando um crescimento vegetal constante, e a ocorrência de 

diversos tipos de adaptações que aproveitam a variação da radiação solar nos diferentes 

estratos, como as folhas largas, a arquitetura das copas e a grande quantidade de lianas e 

epífitas vasculares. Devido ao seu alto grau de diversidade de espécies, das diferenças de 

idade e características ambientais locais, apresentam variações na cor e forma das copas das 

árvores, podendo comportar até três estratos arbóreos em áreas bem conservadas, além dos 

estratos arbustivo e terrestre, sendo o primeiro composto por plantas lenhosas arbustivas e 

herbáceas de grande porte e o segundo por espécies herbáceas e plântulas de regeneração 

natural dos estratos arbóreos (BOHRER; BARROSO; SILVA, 2018). 
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Figura 2: Localização da área de estudo                                                      
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Em Niterói, de acordo com o mapeamento realizado pelo Instituto Estadual do 

Ambiente - INEA (2012) (Figura 3), foram identificadas cinco principais classes de solos, 

tendo a região de estudo a classificação do solo como Argissolo Vermelho Amarelo, que tem 

por característica solos minerais bem intemperizados, não hidromórficos e bastante evoluídos, 

tendo seu horizonte B com argila de atividade baixa e formado pela acumulação de argila com 

sequência de horizontes A, Bt, C (NITERÓI, 2015). Essa classe de solo é bastante suscetível à 

erosão devido à sua característica morfológica de transição textural abrupta entre horizontes, 

que causa acúmulo de argila nos horizontes subsuperficiais, promovendo a retenção de água 

no solo e gerando descontinuidade hidráulica entre os horizontes (SANTOS et al., 2001 apud 

NITERÓI, 2015). 

Figura 3: Mapa das classes de solos do Município de Niterói 

 

Fonte: Niterói (2015) 

 

O clima da RMRJ, onde está localizada a cidade de Niterói, é subtropical úmido, 

caracterizado pela presença do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul e pela passagem de 

sistemas polares migratórios. A passagem de sistemas frontais e a Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS) nesse local é importante para a caracterização do clima e do regime 
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pluviométrico, que também sofre a influência do relevo local, das massas líquidas e 

instabilidades atmosféricas locais. No verão as frentes frias reduzem a temperatura, mas a alta 

umidade do ar deixa os dias desconfortáveis, quando ocorrem os episódios da ZCAS. A 

precipitação intensa contribui para a queda da temperatura, caracterizando um clima 

tipicamente tropical. Devido ao forte aquecimento do continente e da ZCAS, as chuvas são 

abundantes e as temperaturas elevadas no verão, com as temperaturas médias mensais nesse 

período oscilando entre 24ºC e 34ºC. Já no outono a precipitação reduz, a temperatura diminui 

e os nevoeiros começam a se formar. Nessa estação as temperaturas são mais amenas e 

oscilam entre 18ºC e 28ºC, com a passagem de frentes frias ocorre queda ainda mais 

acentuada de temperatura. No inverno as temperaturas são amenas e a precipitação é bastante 

reduzida, com o longo período de estiagem ocasionando a formação de nevoeiros. Esse é o 

período mais seco do município, a temperatura máxima pode alcançar os 25ºC, porém com 

registros de temperatura máximas superiores a 35ºC. Na primavera ocorre uma mudança no 

regime de precipitação e um aumento das temperaturas, as chuvas se tornam mais intensas e 

frequentes, porém de curta duração, marcando o período de transição entre inverno e verão. A 

temperatura pode ser reduzida temporariamente com a passagem de frentes frias na área, mas 

a máxima oscila em torno de 26ºC, com registros de temperatura máxima acima de 36ºC 

(ROSAS, 2011).  

4.2. Coleta de dados em campo 

 

Com o objetivo de realizar o levantamento da estrutura do estrato arbóreo da área de 

estudo foram alocadas três parcelas amostrais fixas retangulares, medindo 20 x 10 m, visando 

abranger na medida do possível a variação nos gradientes em toda a área a ser avaliada 

(Figura 4). A escolha de parcelas fixas se deu para que fosse possível o acompanhamento da 

evolução dos processos ecológicos. Foram medidos o diâmetro e altura de todos os indivíduos 

arbóreos com diâmetro na altura do peito (DAP – a 1,30 m do solo) > 5cm. Também foram 

obtidos em cada parcela as coordenadas, altitude e aspecto, através de GPS de mão GARMIN 

64s, e a declividade, através de clinômetro Suunto. Todos os dados foram anotados em fichas 

de campo. Foram coletadas amostras botânicas dos indivíduos não identificados em campo, 

herborizando-as para posterior identificação (SYLVESTRE; ROSA, 2002). A presença de 

serapilheira e epífitas também foi observada, visto que é um aspecto que indica o sucesso do 

plantio, além da presença de (BENINI, 2016; BELLOTO et al., 2009; MORAES, 2013; 

MOTA; PAULA; VIANA, 2014).  
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Figura 4: Localização das parcelas  

 
 

4.3. Tratamento dos dados 

 

Para o tratamento dos dados coletados foram utilizados parâmetros fitossociológicos, 

como a densidade absoluta e relativa das espécies, dominância relativa e absoluta, além do 

valor de cobertura. Esses dados foram organizados em tabelas quantitativas para melhor 

análise e processamento dos mesmos e posteriormente foram elaboradas tabelas com dados 

estruturais e também histogramas de frequência das classes de diâmetro e altura de todos os 

indivíduos amostrados. 

A Densidade absoluta (DA) é obtida pela contagem do número de indivíduos de cada 

espécie dentro da área; se refere ao número de indivíduos por unidade de área e deve ser 

expressa por hectare, dividindo o número de indivíduos registrados pela área amostrada em 

um hectare.  

Densidade absoluta total da comunidade 

DAt = N / A 

Densidade absoluta de uma espécie 

DAe = ne / A 



 

 

20 

 

 

A Densidade relativa (DR) é a razão entre a densidade absoluta de uma espécie pela 

soma das densidades absolutas de todas as espécies da referida parcela amostrada e mostra a 

taxa de ocupação do espaço pelos troncos das árvores. 

Densidade relativa 

 DR = 100ne / N 

Já a dominância absoluta é a soma das áreas basais dos caules de todos os indivíduos 

de uma mesma espécie (DoAe) ou da comunidade toda (DoAt). 

Dominância absoluta 

 DoA m² = DoA cm² / 10000 

E a dominância relativa (DoR) de cada espécie é a proporção da área basal total da 

comunidade que a espécie possui. 

Dominância relativa 

 DoR = 100 (AB / ABT) 

A área basal (Gi) é calculada a partir do DAP de cada espécie. 

Área Basal 

Gi = π (DAP)²/ 4 

O Valor de Cobertura (VC) é o somatório da densidade e dominância relativas das 

espécies amostradas, informando assim a importância ecológica da espécie em termos de 

distribuição horizontal; representa o grau em que a espécie se encontra na comunidade, 

atingindo o grau máximo de 200. 

 

Valor de Cobertura 

 VC = DR + DoR 

Para quantificar a diversidade de espécies na área foi utilizado o índice de diversidade 

de Shannon (H’), quanto maior o valor maior de H’ maior será a diversidade florística. Podem 

ser utilizados três parâmetros para o cálculo desse índice, o log 2, o log 10 e o log e (ln), 

decidiu-se utilizar o log e por ser o mais usado em estudos de diversidade florística. 
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Índice de Diversidade de Shannon 

H’= - Σрi . ln pi 

Onde: 

pi = ni / N  

ni = número de indivíduos da espécie i 

N = número total de indivíduos 

ln= logaritmo neperiano 

Esses indicadores servem para avaliar o grau de recuperação da estrutura e também a 

reconstrução dos processos ecológicos responsáveis pela dinâmica florestal, demonstrando se 

as áreas restauradas estão alcançando sua sustentabilidade e cumprindo seu papel na 

conservação da biodiversidade da região (BENINI, 2016; BELLOTO et al., 2009; MORAES, 

2013; MOTA; PAULA; VIANA, 2014; SYLVESTRE; ROSA, 2002).  

As amostras botânicas coletadas foram herborizadas e posteriormente identificadas 

com a ajuda de especialistas e através de bibliografia. A grafia das espécies foi confirmada 

com base herbário virtual do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), o REFLORA. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em idas a campo nos dias 13 de novembro de 2018 e 23 de maio de 2019, foram 

realizadas as coletas dos dados, onde foram medidos e identificados nas três parcelas 55 

indivíduos no total, dentre eles espécies que foram utilizadas no plantio como também 

espécies arbóreas regenerantes.  

Foi observada a presença de espécies arbóreas nativas bem estabelecidas, a pouca 

incidência de gramíneas invasoras como o Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & 

S.W.L.Jacobs (capim-colonião), e também o considerável aporte de serapilheira em toda a 

área. Além disso, foi constatada a presença de indivíduos de menor porte e mudas de diversas 

espécies nativas, bem como a ausência de processos erosivos evidentes (Figura 5). Na Figura 

6 pode-se ter uma visão da área a partir da estrada, observa-se uma mata fechada com árvores 

bem desenvolvidas.  

 

Figura 5 – Observações da área de estudo, mostrando o acúmulo de serapilheira no solo e a regeneração natural 
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Figura 6 – Visão geral da área de estudo a partir da estrada de Itaipu 

 

 

Foi possível observar em toda a área uma quantidade considerável de indivíduos 

mortos e até mesmo já tombados (Figura 7), o que já era previsto devido às características das 

espécies usadas no plantio, sendo pioneiras e possuírem a tendência para entrar em 

senescência, como já identificava Barroso et al. (2001). Foram constatadas algumas clareiras, 

que são aberturas causadas pela queda de árvores ou pela quebra de partes das mesmas, 

podendo ser grandes ou pequenas e que propiciam condições de luminosidade e podem 

influenciar na composição vegetal da área, passando a liberar espaço para a colonização por 

outros indivíduos. (ARZOLLA et al., 2010). 

Figura 7 – Indivíduos mortos e tombados e clareira 
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5.1. Composição Florística 

 

No levantamento florístico foram identificadas 15 espécies, distribuídas em 13 

gêneros e 9 famílias botânicas, onde se identificou o grupo ecológico das espécies de acordo 

com a classificação de Gandolfi et al. (1995) (Quadro 1). Das espécies encontradas, 12 (80%) 

não correspondem àquelas que foram plantadas no ano de 1993, tratando-se, portanto, de 

novas espécies que se estabeleceram na área advindas da dispersão de propágulos, o que pode 

ser explicado pela proximidade da área em recuperação de uma floresta natural, indicando que 

a regeneração natural contribuiu de forma significativa para a riqueza atual.  

Das 6 espécies que foram introduzidas (Acacia mangium Willd., Acacia holosericea 

A. Cunn. ex G. Don, Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth., Clitoria fairchildiana R.A. 

Howard, Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. e Mimosa caesalpinifolia Benth ), somente 

3 (50%) continuam existindo na área, as demais provavelmente não se adaptaram à região ou 

às condições do plantio como já mostrado por Franco et al. (1995), ou até mesmo pelas 

espécies serem pioneiras e possuírem a tendência para entrar em senescência (BARROSO et 

al., 2001). 

No entanto, não se pode excluir o fato de que as mudas plantadas, mesmo não estando 

presentes atualmente, atuaram como facilitadoras da regeneração natural. É possível perceber, 

ainda, que muitos indivíduos adultos, como Pleroma granulosum (Desr.) D. Don, Syagrus 

romanzoffiana (Cham.) Glassman, Cecropia glaziovii Snethl. e Cybistax antisyphilitica 

(Mart.) Mart. estabeleceram-se por regeneração natural, destacando-se a importância do 

rápido recobrimento vegetal que as espécies escolhidas para o plantio proporcionaram. Entre 

as espécies que foram plantadas destacaram-se em abundância a M. caesalpinifolia Benth. (17 

indivíduos) e a A. mangium Willd. (13 indivíduos). 

As famílias de maior riqueza apresentado na figura 8, foram Fabaceae e 

Melastomataceae. Essas famílias mais representativas assemelham-se aos de outros 

inventários da vegetação arbórea realizados nas fitofisionomias de Floresta Ombrófila Densa 

(ARAÚJO et al., 2006).  

A riqueza específica da Fabaceae, é devida a utilização de espécies dessa família no 

plantio e também ao rápido desenvolvimento e capacidade de adaptação de espécies dessa 

família em áreas abertas. Portanto deve-se reconhecer a importância das espécies dessa 

família para o rápido estabelecimento, incorporação de fitomassa e fixação biológica de 

nitrogênio, o que aponta o grande potencial da família para a recuperação de áreas 

degradadas, como evidenciado por Franco et al. (1995). A riqueza de espécies pioneiras e 
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secundárias iniciais é característica de vegetação em estágio médio de sucessão secundária 

(BRASIL, 1994) e a presença de espécies dos gêneros Miconia e Pleroma pode indicar que a 

comunidade está próxima do estágio secundário de desenvolvimento, que é caracterizado pela 

dominância desses gêneros, entre outros (IBGE, 1992). As demais famílias apresentaram 

apenas uma espécie cada, somando 50% do total. 

A existência de indivíduos da espécie exótica Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, 

também da família Fabaceae, na amostra de regenerantes evidencia a influência antrópica, 

comum nas florestas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Por ser uma espécie exótica e 

de alto potencial invasivo, optou-se por não a classificar em relação à sucessão. 

A espécie Enterolobium contorticiliquum (Vell.) Morong., outra Fabaceae nativa, foi 

identificada fora das parcelas, na borda da mata adjacente à estrada. Viu-se a importância de 

acrescentá-la na lista de espécies encontrada por apresentar grande porte e estar bem 

estabelecida, com bastante frutos inclusive. 

Quadro 1. Lista das espécies amostradas na encosta da estrada de Itaipu, denominada de Estrada Francisco da 

Cruz Nunes, localizada no município de Niterói/RJ, respectivos nomes populares e grupos ecológicos 

sucessionais. (SI = secundária inicial; ST = secundária tardia; P = pioneira). *Espécies plantadas.   

Família/Espécie Nomes Populares Grupos ecológicos 

ANACARDIACEAE     

Spondias sp.   

ARECACEAE      

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá SI 

ASTERACEAE     

Vernonia sp.   

BIGNONIACEAE      

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê verde SI 

CECROPIACEAE      

Cecropia glaziovii Snethl. Embaúba P 

EUPHORBIACEAE      

Alchornea triplinervea (Spreng.) Muell. Arg. Tapiá P 

FABACEAE      

Acacia mangium Willd. * Acácia P 

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth * Acácia P 

Enterolobium contorticiliquum (Vell.) 

Morong. Tamboril SI 

Mimosa caesalpinifolia Benth. * Sabiá P 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucena  
MELASTOMATACEAE      

Miconia cinamomifolia (DC.) Triana Jacatirão SI 

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don Quaresmeira P 

Miconia prasina (Sw.) DC.  P 

NYCTAGINACEAE      

Guapira opposita var. oppisita (Vell.) Reitz Forquilha SI 
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Figura 8: Riqueza de espécies por família 

 

 

 Em comparação com um estudo realizado por Jesus (2016) 10 anos após a 

implantação de um PRAD em uma área minerada no estado da Bahia, onde foram 

identificadas um total de 41 espécies entre as que foram plantadas e as de regeneração natural, 

dentre elas as famílias mais representativas foram Fabaceae, Asteraceae, Melastomataceae, 

pode-se perceber uma semelhança com a área representada neste estudo, onde as famílias 

mais representativas são Fabaceae e Melastomataceae. Isto se deve pelo fato da família 

Fabaceae se destacar entre as famílias mais frequentes na Mata Atlântica e as espécies que 

pertencem a essa família possuírem grande plasticidade ecológica possibilitando sua presença 

em ambientes em situações adversas (ARAÚJO et al., 2006), ressalte-se que entre as espécies 

dessa família encontradas neste estudo 3 delas são provenientes do plantio e que foram 

escolhidas justamente devido as características de adaptação em ambientes adversos, porém 

destaca-se a presença de indivíduos da espécie E. contorticiliquum , que é nativa da Mata 

Atlântica se mostra bem estabelecida na região. Já a família Melastomataceae apresenta 

espécies consideradas pioneiras que habitam as bordas e clareiras de florestas, sendo 

frequentes em áreas antropizadas (DUTRA et al., 2008 apud ARAÚJO et al., 2006).  

Comparando a um estudo realizado em trecho de Floresta Ombrófila Densa Atlântica 

Aluvial na Reserva Biológica de Poço das Antas (GUEDES-BRUNI et al., 2006), as espécies 

encontradas no presente estudo (Cecropia glaziovii. Snethl., Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Muell. Arg., Miconia cinnamomifolia (DC.) Triana, Pleroma granulosum (Desr.) D. Don, 
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Guapira opposita (Vell.) Reitz) também estão presentes nesse estudo, mostrando que a área 

tem potencial de regeneração. 

Em um fragmento florestal na bacia hidrográfica do rio Jacaré, próximo da área de 

estudo, Fonseca (2018) registrou a presença das espécies C. glaziovii, G. opposita (Vell.) 

Reitz, M. cinnamomifolia, Miconia prasina (Sw.) DC., P. granulosum, A. triplinervia, 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart., que também são encontradas na área de estudo, sendo 

uma possível fonte de propágulos para região. 

5.2. Estrutura Florestal 

 

No total foram amostrados 55 indivíduos com DAP ≥ 5,0 cm em uma área amostral 

total de 0,06 ha. A área basal estimada foi de 20,11 m²/ha e a densidade de 1375 ind./ha. Em 

uma área de Mata Atlântica próxima de comunidade florestal estável no estado do Rio de 

Janeiro, Kurtz e Araújo (2000) registraram uma densidade de 1.369,9 ind./ha e a área basal, 

de 57,28 m²/ ha, onde se observa que a densidade é semelhante, porém a área basal é muito 

superior ao demonstrado neste estudo, que apresentou uma menor área basal devido ao seu 

estágio médio de regeneração e portanto mais jovem que o relatado por Kurtz e Araújo 

(2000). 

Verificou-se uma maior abundância das espécies M. caesalpinifolia e A. mangium, 

incluídas entre as espécies plantadas, seguidas por indivíduos da espécie P. granulosum, 

oriundos da regeneração natural, com valores de densidade relativa iguais a 30,91 %, 23,64 % 

e 16,36 % respectivamente. Em relação à dominância, se destacam novamente as espécies 

plantadas (M. caesalpinifolia (32,53 %) e A. mangium (33,10 %)), seguidas pelas espécies 

regenerantes S. romanzoffiana (19,16 %), C. glaziovii (4,40%) e P. granulosum (2,96 %). 

Para valores de cobertura, além das espécies plantas, as que se destacam novamente são S. 

romanzoffiana (20,98) e P. granulosum (19,33), a primeira se destaca em valor de cobertura 

devido ao grande porte de seu exemplar, com menores valores de densidade e frequência 

(Tabela 1). 

Das 14 espécies encontradas no levantamento, 6 estão representadas por apenas um 

indivíduo, correspondendo a 42,7% das espécies amostradas. Este valor pode ser considerado 

intermediário quando comparado a outros trechos de Mata Atlântica no Estado do Rio de 

Janeiro (PEIXOTO et al., 2005). 
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Tabela 1: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na área, Dominância Absoluta (DoA); 

Dominância Relativa (DoR); Densidade Absoluta (DA); Densidade Relativa (DR); Frequência Absoluta (FA); 

Frequência Relativa (FR); Índice de Valor de Importância (VI) e Índice de Valor de Cobertura (VC). *espécies 

plantadas 

Espécie     N DA DR DoA  DoR VC 

Mimosa caesalpinifolia Benth. * 17 850 30,91 18,14 32,53 63,43 

Acacia mangium Willd. * 13 650 23,64 18,45 33,10 56,73 

Pleroma granulosum (Desr.) D. Do 9 450 16,36 1,65 2,96 19,33 

Miconia prasina (Sw.) DC. 3 150 5,45 0,51 0,91 6,36 

Spondias sp 
2 100 3,64 0,83 1,49 5,12 

Miconia cinamomifolia (DC.) Triana 2 100 3,64 0,38 0,69 4,33 

Alchornea triplinervea (Spreng.) Muell. Arg. 2 100 3,64 0,24 0,43 4,07 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 1 50 1,82 10,68 19,16 20,98 

Cecropia glaziovii Snethl. 1 50 1,82 2,45 4,40 6,22 

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth * 1 50 1,82 1,31 2,36 4,18 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1 50 1,82 0,57 1,01 2,83 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 1 50 1,82 0,25 0,45 2,27 

Vernonia sp. 1 50 1,82 0,19 0,34 2,15 

Guapira opposita var. oppisita (Vell.)  eitz 1 50 1,82 0,10 0,18 2,00 
 

 

O gráfico da classe diamétrica (Figura 9) mostra um maior número de indivíduos na 

classe de 5 a 10 cm, diminuindo progressivamente à medida que o diâmetro aumenta, 

apresentando um padrão de “J” invertido, indicando que a área está composta, em sua 

maioria, por populações jovens que podem sustentar o avanço sucessional da floresta. Esses 

dados mostram a capacidade de sustentabilidade e resiliência da floresta (MAGNAGO et al., 

2015). 
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Figura 9: Distribuição dos indivíduos em classes de diâmetro  

 

 

M. caesalpinifolia e A. mangium foram as únicas com representantes nas maiores 

classes de diâmetro, isso se deve ao fato de serem as espécies que foram plantadas, com maior 

idade portanto. Ao se observar a classe de diâmetro de 5 a 10 cm, elas também estão 

presentes, indicando que são espécies que ainda continuam recrutando plântulas, mostrando 

que estão bem estabelecidas na comunidade.  

A distribuição das classes de altura é apresentada na Figura 10. Pode-se observar a 

ocorrência de dois estratos arbóreos, além de árvores emergentes. O estrato inferior, situado 

entre 2 e 10 m, é composto pela grande maioria dos indivíduos amostrados (76,3% do total). 

O estrato superior, formado por árvores de 10 a 20 m, não chega a constituir um dossel 

fechado. Este dossel descontínuo, já constatado durante as atividades de campo, está 

associado ao fato de a área possuir declividade acentuada de certos trechos da mata, 

condicionando uma distribuição escalonada das copas. 
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Figura 10: Distribuição dos indivíduos em classes de altura 

 

 

Os indivíduos das espécies A. mangium e C. glaziovii são os únicos representantes do 

estrato superior, todas as demais espécies se encontram no estrato inferior. A M. 

caesalpinifolia, apesar de ser uma das espécies plantadas, não está presente no estrato superior 

por ser uma árvore de pequeno porte, não atingir grandes diâmetros e geralmente apresentar-

se em touceiras (GONÇALVES; FERNANDES; ANDRADE, 1999).  

Realizando uma comparação entre as parcelas pode-se verificar valores diferenciados 

para cada uma. Na parcela 1 por exemplo, foram amostrados apenas indivíduos de três 

espécies e dessas, duas espécies do grupo das plantadas (A. mangium, A. auriculiformis e P. 

granulosum). Na parcela 2, a quantidade de espécies aumenta, sendo encontradas, além das já 

mencionadas, as espécies M. caesalpinifolia, M. cinamomifolia, S. romanzoffiana e A. 

triplinervea. Já a parcela 3 foi a mais rica em espécies, sendo registradas, além das espécies já 

encontradas nas outras parcelas, as espécies Spondias sp., Vernonia sp., L. leucocephala, C. 

antisyphilitica, M. prasina, C. glaziovii e G. opposita (Figura 11). Essa diferença entre 

parcelas pode ser explicada talvez pela diferença de declividade (45º, 38º e 40º 

respectivamente) e altitude (106m, 98m e 92m) entre elas, e também pela proximidade com a 

borda, que pode ser entendido através do diagrama de perfil mostrado na figura 12. Essa 

diferença favorece as árvores localizada na área da parcela 3 que recebe material (serapilheira 

e sedimentos) advindo das áreas superiores com maior aclive, onde as parcelas 1 e 2 se 

localizam. 
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Figura 11: Distribuição das espécies nas parcelas 

Distribuição das espécies nas parcelas 

Espécies Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

Miconia cinamomifolia (DC.) Triana   X X 

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don X X X 

Acacia mangium Willd.  X X X 

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth * X     

Mimosa caesalpinifolia Benth.   X X 

Miconia prasina (Sw.) DC.     X 

Spondias sp     X 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman   X   

Vernonia sp     X 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit     X 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.     X 

Cecropia glaziovii Snethl.     X 

Guapira opposita var. oppisita (Vell.) Reitz     X 

Alchornea triplinervea (Spreng.) Muell. Arg.   X X 

S 3 6 12 
 

Figura 12: Diagrama de Perfil da Área de estudo 

 

 

A distribuição das classes diamétrica não se diferencia muito entre as parcelas e a 

forma de “J” invertido se mantém em todas (Figura 13). Já em relação à altura dos indivíduos 

amostrados, as parcelas 1 e 3 apresentam médias de altura iguais, sendo a parcela 2 

apresentando o valor mais baixo (Figura 14).  
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Figura 13: Distribuição das classes de diâmetro por parcela 

 

 

Figura 14: Média de altura por parcela 

 

 

A área basal por hectare (m²/ha) encontrada neste estudo (20,11 m²/ha) se aproxima de 

valores encontrados em outros estudos, como o de Roppa (2009) realizado no município de 

Nova Iguaçu, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde foram realizados 

reflorestamentos 13 anos antes do estudo, que obteve um valor de 22,65 m²/há, e de Melo & 

Durigan (2007), que encontraram área basal de 23,32 m²/ha para uma área reflorestada com 

13 anos, em mata ciliar, sob domínio de vegetação de Floresta Estacional Semidecidual. Já 

Souza et al. (2003) encontraram área basal de 31,03 m²/ha, para uma Floresta Estacional 

Semidecidual Montana, em área de mata ciliar, em Lavras-MG e Silva et al. (2000), 

encontraram área basal de 26,73 m²/ha, no município de Viçosa. As densidades apresentadas 

nesses estudos também se aproximam do valor encontrado no presente estudo (1375 ind./ha), 
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variando de 1487 ind./ha (SOUZA et al., 2003) a 1888 ind./ha (MELO & DURIGAN, 2007). 

Já em um estudo realizado por Santana (2002) em um fragmento de Floresta Secundária de 

Encosta em uma RPPN no Município do Rio de Janeiro, com 25 anos de existência, que é a 

mesma idade do plantio na área do presente estudo, relatou valores de área basal estimada em 

11,807 m²/ha, bem inferior ao encontrado aqui.  

Em um fragmento florestal localizado no Parque Estadual da Serra da Tiririca 

(PESET) próximo à área de estudo, Barros (2008) levantou valores de área basal em três 

pontos (62,99 m²/ha; 49,91 m²/ha e 38,80 m²/ha). Já no fragmento florestal da bacia 

hidrográfica do rio Jacaré, recentemente incorporado ao PESET, Fonseca (2018) registrou em 

duas áreas os valores de área basal 46,95 m²/ha e 73,8 m²/ha. Esses valores são bem 

superiores ao encontrado na área de estudo, o que se deve não só pelo superior grau de 

conservação e estágio de sucessão mais avançado, mas também pelo parâmetro estabelecido 

para medição dos indivíduos, que incluiu indivíduos com DAP ≥ 2,5 cm a 1,30 m.  

O valor de índice de diversidade de Shannon–Weaver (H’) encontrado (2,03 nats/ind) 

foi bem abaixo dos valores encontrados nos fragmentos florestais próximos, Barros (2008) 

apresenta valores entre 4,59 nats/ind e 3,24 nats/ind, e Fonseca (2018) valores de 4,01 

nats/ind e 3,36 nats/ind. Já os valores apresentados por Roppa (2009) em área de 

reflorestamento com 13 anos de implantação variaram de 1,47 nats/ind a 0,68 nats/ind, 

valores inferiores ao do presente estudo. Esses valores indicam que a área estudada apresenta 

um bom índice comparado a regiões com características parecidas, porém ainda não alcançou 

diversidade encontrada em áreas naturais próximas. 

De acordo com a resolução do CONAMA número 006/94, as formações florestais 

abrangidas pela Mata Atlântica, no Estado do Rio de Janeiro, que compreendem a Floresta 

Ombrófila Densa e a Floresta Estacional Semidecidual, para serem classificadas como em 

estágio médio de sucessão secundária devem apresentar os seguintes parâmetros (BRASIL. 

CONAMA, 1994, p. 180):  

a) fisionomia arbustivo/arbórea, cobertura fechada com início de diferenciação em 

estratos e surgimento de espécies de sombra; 

b) as espécies lenhosas, por sombreamento, eliminam as componentes herbáceas ou 

de pequeno porte do estágio inicial; 

c) as árvores tem DAP médio variando de 10 a 20 cm, altura media variando de 5 

até12 m e idade entre 11 e 25 anos; 

d) sempre existe uma serapilheira, na qual há sempre muitas plântulas; 

e) a área basal média varia de 10 a 28 m²/ha; 
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f) muitas das arvores do estágio inicial podem permanecer, porém mais grossas e 

mais altas; 

g) sob-bosque presente; 

h) trepadeiras, quando presentes são predominantemente lenhosas; [...] 

Portanto pode-se considerar que a área estudada equivale ao estágio médio de 

sucessão secundária de acordo com a legislação, pois apresenta as características supracitadas, 

com as árvores apresentando DAP médio de 13,35 cm e altura média de 7,95 m, o solo estar 

coberto por serapilheira, a área basal média é de 20,11 m²/ha, com as espécies lenhosas 

eliminando gradualmente os componentes herbáceos do estágio inicial e gramíneas invasoras 

por meio do sombreamento. 

 

5.3. Dinâmica de crescimento 

 

Com base em dados levantados por Barroso et al. (2001) da área estudada pode-se 

obter parâmetros para mensurar o desenvolvimento vegetacional das espécies utilizadas no 

plantio ao longo do tempo. A partir da Tabela 2, elaborado com valores médios de altura e 

DAP das espécies entre os anos 2000 e 2019, percebe-se com clareza o bom desenvolvimento 

das espécies Mimosa caesalpinifolia e Acacia mangium mostrando valores expressivos no ano 

de 2019 em comparação a 2000. Já a espécie Acacia auriculiformis só foi representada por 1 

indivíduo no levantamento de 2019, levando à falta de parâmetros para desvio padrão tanto 

em altura quanto em DAP, demonstrando sua diminuição na comunidade. A espécie 

Gliricidia sepium não foi incluída na lista por não apresentar valores desde 2000.  

Tabela 2: Variação de DAP e altura entre 2000 e 2019 das espécies plantadas 

ESPÉCIES ALTURA  DAP (CM) 

(Média + Desvio Padrão) 2000 2019 2000 2019 

Acacia mangium Willd.  8,4 ± 2,28 13,64 ± 5,59 9,1 ± 4,1 20,65 ± 12,44 

Acacia auriculiformis A. 

Cunn. ex Benth  9,73 ± 3,04 5,50  ±     - 8,5 ± 4,1 18,30  ±     - 

Mimosa 

caesalpinifolia Benth. 4,85 ± 0,71 6,21 ± 1,77 5,6 ± 1,2 15,49 ± 9,73 

Acacia holosericea A. Cunn. 

ex G. Don 4,31 ± 0,88 

  

- 5,7 ± 1,1 

  

- 

Clitoria fairchildiana R.A. 

Howard 2,33 ± 0,61 

  

- 2,7 ± 0,8 

- 
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Observando os valores de incremento médio anual do início do plantio até 2000 e 

desde o plantio até o presente momento (figura 15 e 16), pode-se perceber uma diminuição do 

crescimento médio das espécies em relação à altura ao longo dos anos. Com relação ao DAP, 

os valores diferem entre espécies, as espécies A. mangium e A. auriculiformis continuaram a 

aumentar sua massa ao longo dos anos, já a M. caesalpinifolia teve diminuição do incremento 

médio. Esses dados correspondem às características de crescimento dessas espécies, como 

mostrado por Silva (2017). 

 

Figura 15: Incremento médio anual (IMA) em altura das espécies plantadas 

 

 

Figura 16: Incremento médio anual (IMA) em DAP das espécies plantadas 
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Através da comparação com os dados apresentados em estudos anteriores feitos na 

área (BARROSO et al., 2001) pode-se perceber a sua evolução florestal, com dados que 

demonstram a formação de um bosque denso e bem formado após 4 anos de plantio, e 

exibindo uma floresta compacta em 2001, com 8 anos após a implantação do PRAD, exibindo 

árvores de até 10 m de altura. Atualmente pode-se verificar uma média de altura de 7,95 m, 

com algumas árvores da espécie A. mangium alcançando 27 metros (figura 17). 

Em relação as espécies regenerantes, já havia sido registrada a presença das espécies 

C. glaziovii, P. granulosum e indivíduos da família Melastomataceae que não foram 

identificados por espécie (BARROSO et al., 2001), demonstrando o início da regeneração 

natural da área. Ainda foi registrada a presença de uma gramínea invasora, a M. maximus 

(capim-colonião). Com exceção de algumas áreas de borda mais expostas, essa espécie foi 

pouco observada no presente estudo, demonstrando que a área apresenta um bom 

sombreamento, impedindo o estabelecimento de gramíneas prejudiciais ao desenvolvimento 

da floresta. Barroso et al. (2001) identificaram ainda a intensa produção de serapilheira, 

principalmente próximo a indivíduos das espécies A. mangium e Acacia auriculiformis. 

Atualmente a serapilheira recobre praticamente toda a superfície do solo na área, com 

espessura considerável. 

O aumento da riqueza de espécies ao longo dos anos pode estar relacionado com o 

aumento da diversidade funcional da área, influenciando, assim, a complexidade e 

disponibilidade de nichos em um ecossistema, o que pode contribuir para o processo de 

restauração, pois favorece o estabelecimento de um número maior de organismos (RECH et 

al., 2015).  
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Figura 17 – Observação da fisionomia florestal da área em 2019 

   

 

Através de fotografias aéreas ortorretificadas da área de estudo, referentes aos anos de 

1999 e 2015 é possível observar o desenvolvimento vegetacional da área (figura 18). Na 

imagem de 1999 é possível ver uma trilha, já na imagem de 2015 não é mais possível 

visualizá-la devido à cobertura das árvores ali estabelecidas. 
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Figura 18: Visualização da evolução da cobertura vegetal da área de estudo através de fotografias aéreas ortorretificadas, anos 1999-2015. 
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5.4. RAD e Restauração Florestal 

 

Os resultados do presente estudo revelam que, embora a floresta apresente diversos 

parâmetros que indicam que a área está caminhando para um processo sustentável de 

regeneração florestal, esta ainda apresenta uma baixa diversidade, com dominância das 

espécies exóticas plantadas, mostrando a necessidade de novas ações para a continuação do 

processo de restauração, levando à sua substituição gradual por espécies nativas e ao 

restabelecimento completo das funções ecológicas, da resiliência e da sustentabilidade do 

ecossistema na área. Devido a essa baixa diversidade, uma possível técnica de restauração 

indicada para a área é o plantio por enriquecimento, método usado em áreas já ocupadas com 

vegetação nativa, mas que apresentam baixa diversidade florística. Essa técnica é feita através 

da introdução de espécies dos estádios finais de sucessão, preferencialmente espécies que 

apresentam maior interação com a fauna e também com as diversas formas vegetais já 

estabelecidas na região (TIMOTHEO et al., 2016). Um tipo de enriquecimento que pode obter 

sucesso na área é feito em ilhas, pois segundo Galvão e Medeiros (2002), é o mais indicado 

para locais onde a vegetação arbórea já ocupa boa parte da região que será restaurada. Esse 

método é feito com a implantação de pequenas ilhas em clareiras naturais ou abertas, 

composta por mudas de árvores de diferentes grupos ecológicos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O uso das espécies leguminosas florestais se mostrou efetivo na recuperação da área 

tanto no que diz respeito ao controle de erosão quanto à reativação do processo de sucessão 

ecológica do ecossistema florestal. A regeneração natural observada na área aparenta ter 

condições de sustentar o ambiente, e que a avaliação dos parâmetros estruturais é de extrema 

relevância como indicador de áreas em processo de recuperação, pois é a partir do surgimento 

e estabelecimento de novas espécies na área que pode-se avaliar se os processos sucessionais 

estão presentes e quais medidas podem ser tomadas para melhorar os resultados do PRAD 

implantado. 

Através da comparação de dados ao longo dos anos percebe-se que a vegetação 

apresenta uma boa evolução em relação a cobertura da área, exibindo uma formação florestal 

e a presença de espécies regenerantes mostra sua evolução na dinâmica sucessional. O padrão 

apresentado pela classe de diâmetro dos indivíduos amostrados e a maior concentração de 

indivíduos no estrato arbóreo inferior, mostra que a área tem condições de se sustentar 

estruturalmente e também de dar continuidade à dinâmica sucessional da floresta. No entanto, 

a área apresentou pouca diversidade em relação aos fragmentos florestais próximos, indicando 

ser necessárias medidas de enriquecimento para que seja alcançada a restauração florestal 

condizente com o ecossistema em que está inserida, principalmente em áreas com maior 

declividade e distantes da borda, que se mostraram menos diversas. 

Finalmente, o estudo indica um possível caminho para a restauração florestal em áreas 

com alto grau de degradação, com a combinação do plantio de espécies de leguminosas 

arbóreas de rápido crescimento, nativas ou exóticas não invasoras, com o de outras espécies 

nativas pioneiras ou secundárias, que garantam a manutenção e evolução do processo de 

sucessão ecológica, e o gradual aumento da diversidade estrutural e funcional da floresta e dos 

serviços ecossistêmicos prestados. 
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