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                                            lavoura e que para o futuro serão de grande interesse pecuniário   

                                                                            e verdadeira e solida herança para a família” 
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RESUMO 

  
 
              Este trabalho consiste em apresentar um estudo de caso de resgate de plântulas 

de espécies arbustivo-arbóreas de um fragmento de Floresta Paludosa, também conhecida 

por mata de brejo, em Santa Bárbara d’Oeste – SP. A área de estudo será desapropriada 

para construção de uma pequena barragem para abastecimento público no curso do 

Córrego Araçariguama. A justificativa para utilização desse procedimento é a preservação 

do material genético local, visando mitigar os impactos decorrentes do alagamento, através 

da reinserção das plântulas resgatadas na própria área, por ocasião da restauração da mata 

ciliar da nova represa. Neste trabalho de caso um apontamento se faz necessário: 

considerar que a instalação deste experimento reside no fato de que não encontramos 

relatos do índice de sobrevivência, em viveiro, das mudas de espécies arbóreas resgatadas 

especificamente de florestas paludosas. Inicialmente, 2000 plântulas foram transplantadas 

para sacos de polietileno, e sua sobrevivência em viveiro foi acompanhada durante dois 

meses. Não obstante o substrato utilizado para o desenvolvimento das mudas, o manejo e a 

condução da técnica de resgate de plântulas tenha se baseado em trabalhos científicos 

similares, o resultado observado foi pífio, uma vez que somente cinco exemplares 

sobreviveram até a conclusão desta primeira fase da pesquisa. Os resultados obtidos 

mostram a importância do aprimoramento das técnicas para que não haja desperdícios de 

nenhuma natureza. Assim, dando prosseguimento à pesquisa foram instalados mais quatro 

experimentos com 120 plântulas, efetuando alterações no substrato e no manejo. 

Preliminarmente os resultados sinalizam para obtenção de sucesso nos transplantes, 

viabilizando o uso da técnica por ocasião do enchimento da represa.  

        

 

Palavras-chave: restauração florestal, resgate de plântulas, floresta paludosa, floresta 

latifoliada higrófila 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

 

              O município de Santa Bárbara d´Oeste fornece à sua população água captada no 

Ribeirão dos Toledos, sendo que no final da década de 1990 foram construídas duas 

barragens para proporcionar mais segurança no abastecimento; e com o desenvolvimento 

econômico e crescimento populacional, estuda novas áreas para construção de outras 

represas. Ciente da importância da proteção de seus mananciais, através do DAE - 

Departamento de Água e Esgoto, autarquia municipal, desenvolve um trabalho constante 

para preservar as matas ciliares e promover a restauração florestal das margens das 

represas e corpos d´água que perpassam o território barbarense.  

              Desde o início do processo de restauração das matas ciliares no município pelo 

Departamento de Água e Esgoto, várias técnicas têm sido observadas, à medida que se tem 

melhor conhecimento das áreas e da dinâmica dos processos ecológicos, não raro até 

mesmo se antecipando à legislação vigente. 

              No decorrer do processo de licenciamento ambiental para construção de uma nova 

barragem no Córrego Araçariguama (futura Represa Araçariguama), detectou-se a 

necessidade de supressão de vegetação caracterizada como mata de brejo. As matas de 

brejo ou florestas paludosas são formações vegetacionais de grande importância na 

proteção das nascentes e dos cursos d´água e na dinâmica da paisagem, com 

peculiaridades na cadeia ecossistêmica que merecem mais atenção por parte dos 

pesquisadores, para que se possa preservá-las e restaurá-las adequadamente. Como 

veremos no decorrer deste trabalho, são ecossistemas frágeis, fragmentados, de pequenas 

extensões e, dada à localização, especialmente vulneráveis às degradações, apesar de 

teoricamente estarem protegidos pela legislação como sendo Áreas de Preservação 

Permanente. Frequentemente estes locais de enorme valia no processo de produção de 

água sofrem acirrada competição com espécies invasoras vigorosas, como a taboa (Tipha 

angustifolia L.), prejudicando o processo.  

              Visando minimizar o impacto causado pelo alagamento da área da futura represa, 

elegemos esta área como objeto de estudo para avaliar a viabilidade de uma das técnicas 

de restauração florestal, que consiste na coleta de plântulas e plantas jovens e transplante 

para viveiro, para posterior utilização em áreas a serem restauradas. Esta técnica tem sido 

recomendada como forma de mitigar os impactos causados pelos desmatamentos 

legalmente autorizados, nos casos de construção de obras de interesse público, e também 

como forma de preservação da biodiversidade local. 

              A técnica de resgate de plântulas de áreas a serem suprimidas e transplante de 

mudas tem alguns trabalhos recentes para espécies arborescentes, epífitas (bromeliáceas, 

cactáceas e orquidáceas) e lianas, nessa microrregião de Santa Bárbara d’Oeste, e terá 



pela primeira vez um estudo do resgate de espécies arbustivo-arbóreas provindas de uma 

floresta paludosa, que servirá como um indicativo da viabilidade da técnica para que seja 

aplicada em maior escala, quando da necessidade de supressão da vegetação para 

enchimento da nova represa.  As plântulas e plantas jovens coletadas no sub-bosque desta 

área foram transplantadas para embalagens próprias (sacos de polietileno, 10x15 cm) e vêm 

sendo mantidas em viveiro, até atingirem um tamanho adequado para serem levadas a 

campo e plantadas no entorno da nova represa, ou serem utilizadas para enriquecimento 

das várias áreas de restauração florestal efetuadas nas represas e demais corpos d´água 

que atravessam o município. 

 

    

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

              Assumindo a hipótese de que a utilização de mudas provindas de espécies 

regionais é altamente desejável para que se tenha um bom resultado na restauração da 

paisagem e do ecossistema degradado, pois as mesmas estão mais bem adaptadas às 

condições locais, o presente estudo visa responder: qual a viabilidade de se resgatar e 

transplantar plântulas de uma área de floresta paludosa, para obtenção de mudas 

destinadas à reinserção na mesma área? Essa viabilidade será avaliada do ponto de vista 

do índice de sobrevivência das espécies no viveiro e variabilidade dessas espécies, em 

comparação com resultados já obtidos e disponíveis na literatura (NAVE, 2005; VIANI et al., 

2007; VIDAL, 2008). 

              O objetivo geral deste estudo é transplantar, para viveiro, plântulas de espécies 

arbustivo-arbóreas resgatadas de uma floresta paludosa situada no município de Santa 

Bárbara d’Oeste, SP, e acompanhar por dois meses a sobrevivência das mudas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

              Os objetivos específicos deste trabalho incluem:  

              - coleta de plântulas de espécies arbustivo-arbóreas, com altura entre 5 e 30 cm, da 

floresta paludosa que futuramente será alagada; 

              - transplante para embalagens de polietileno, mantendo-as em viveiro por dois 

meses;  

              - identificar as espécies coletadas;  



              - avaliar quinzenalmente o índice de sobrevivência das plântulas transplantadas 

para o viveiro. 

              Os resultados obtidos neste experimento servirão para elucidar e aprimorar ainda 

mais a técnica de transplante de plântulas, pois neste caso há uma particularidade no 

ambiente de origem, ainda não relatado, que é a floresta paludosa.  

 

 

3. Revisão da literatura 

 

 

3.1 Aspectos históricos: o curso e o percurso da água em Santa Bárbara d’Oeste 

 

              Para que haja uma melhor compreensão do presente estudo, vamos abordar neste 

primeiro item uma retrospectiva dos caminhos das águas que abastecem a população de 

Santa Bárbara d’Oeste, hoje em torno de 190.000 habitantes.  

              Na década de 1930, com 5.000 moradores, a pequena Santa Bárbara já recebia 

sua primeira rede de distribuição de água, provinda de poços. Em 1940 a captação foi 

transferida para o Rio Piracicaba, e em 1941 é inaugurada a Estação de Tratamento de 

Água (ETA I), visando fornecer água de melhor qualidade à população. Com a 

industrialização e crescimento urbano dos municípios situados às margens do Rio 

Piracicaba, a partir da década de 1950 a captação passou a ser feita no Ribeirão dos 

Toledos, corpo d’água cujas nascentes encontram-se, na sua maioria, no próprio município. 

O Ribeirão dos Toledos perpassa todo o município, e apresentava, naquela época, água de 

qualidade bastante superior àquela captada no Rio Piracicaba, com redução nos custos de 

tratamento e distribuição, e, além disso, garantia uma maior autonomia ao município, em 

relação aos recursos hídricos. Contam os moradores mais antigos que a transferência da 

captação causou muita polêmica, mas com o passar dos anos ficou provada a assertividade 

da decisão tomada pelo então prefeito Emílio Romi.       

              Na década de 1980 a cidade enfrenta sua primeira grande crise de abastecimento 

de água, e em 1985, através da Lei 1649/85, é criado o DAE - Departamento de Água e 

Esgoto, autarquia municipal que tem por finalidade operar, manter, conservar e explorar os 

serviços públicos de água e esgoto do município. Na prática a criação do DAE possibilitou 

responder com mais rapidez e mobilidade às demandas do crescimento populacional, num 

setor que é estratégico para o desenvolvimento das cidades. No início da década de 90, a 

cidade atravessou períodos prolongados de estiagem, que impuseram à população medidas 

de racionamento de consumo, o que deixou as autoridades novamente em alerta. Em 1996, 

iniciaram-se os estudos para implantação de duas represas de abastecimento - Represa 



Areia Branca no Ribeirão dos Toledos, e Represa São Luiz no Córrego São Luiz, que é um 

afluente do Ribeirão dos Toledos (figura 1) - de maneira a regularizar a vazão dos córregos 

e minimizar a possibilidade de escassez de água no município.  

             As represas Areia Branca e São Luiz representam cerca de 90% do abastecimento 

público do município. Os outros 10% vêm das Represas Cillos e Araçariguama, portanto o 

município não importa nem exporta recursos hídricos. As quatro represas somam cerca de 7 

bilhões de litros de água armazenada. 

 

             
 
Figura 1: A) Represa Areia Branca, com capacidade de armazenagem de 3.500.000 m³ e área de 225 ha; B) Represa São 
Luiz, com capacidade de armazenagem de 2.000.000 m³ e área de 83 ha.  

 
            Junto dos problemas com o abastecimento, veio a preocupação em se reconstituir as 

matas ciliares, não só por força do cumprimento das legislações ambientais, mas também 

pelo entendimento e sensibilização em relação à importância de se efetivamente zelar pela 

qualidade dos corpos hídricos (CERÂNTOLA1, comunicação pessoal). De fato, naquela 

mesma época, nascem os primeiros trabalhos de educação ambiental, com a instalação do 

Núcleo de Educação Ambiental “Fioravante Angolini”, no Bairro Caiubi, que atende 

estudantes dos vários níveis de ensino, prática essa que se mantém até os dias atuais, com 

aprimoramento dos programas ano a ano. 

            Para direcionar as ações de recuperação das matas ciliares, inicialmente foi 

contratada uma empresa especializada que desenvolveu um projeto piloto, com 

levantamento das características climáticas, dos solos, relevos, tipos vegetacionais, grau e 

fatores de degradação, em 405,8 km de margens de corpos d’água relevantes no município. 

A empresa propôs a restauração florestal com base na legislação vigente na época. 

Também levantou-se a necessidade de mão-de-obra, custos e viabilidade econômica da 

implantação do projeto (AGUIAR & AGUIAR,1996).  

                                                 
1
 Jeferson Antonio Cerântola, Eng. Civil, Diretor Superintendente do DAE no período de 1993-1996, e consultor 

da autarquia no período de 2009-2011. 
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              No caso da Represa São Luiz, uma das exigências do Ministério Público local para 

instalação da mesma foi a restauração de parte da mata ciliar, antes mesmo da finalização 

das obras da barragem, que só ocorreu em 2001.  Nesta época, então, o DAE buscou 

assessoria de técnicos da ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, para 

orientação e capacitação do pessoal de campo e implementação das medidas mais 

adequadas que viabilizassem o reflorestamento no local. O plantio da mata ciliar nesta área 

teve início em 1998. Foram utilizadas cerca de 80 espécies nativas para o reflorestamento, 

um avanço para os padrões da época e mesmo assim, observa-se hoje que há correções a 

serem feitas para garantir sua autoperpetuação, como, por exemplo, o controle das 

gramíneas em áreas de clareiras. Esta mata tornou-se referência como área de 

experimentação; atualmente com 13-14 anos de plantio, comporta um grande número de 

projetos de pesquisa em andamento. Hoje a referida Represa conta com 60% de sua 

margem plantada, e a dificuldade em se completar o montante que falta está no afastamento 

das lavouras pelos proprietários das áreas circunvizinhas. 

              Na Represa Areia Branca, com 15 km de margem, dos quais 1 km é circundada por 

mata nativa, o reflorestamento atinge 85%, sendo que em extensão restam 1,8 km para que 

todo o entorno das águas seja protegido.    

              Na busca pela recuperação das áreas ciliares, levando-se em conta a importância 

do envolvimento da comunidade para posterior preservação de todo o trabalho que tem sido 

feito nesta área, no ano de 2002 foi instituído o Programa Navegando, que prevê e organiza 

ações educativas nesta área. Desta maneira, muitas ações de plantio e visita às áreas de 

proteção de mananciais têm sido feitas com a participação de grupos organizados de 

estudantes dos vários níveis de ensino, grupos de terceira idade, comunidades religiosas, 

funcionários públicos, esportistas e outros, com o cuidado de sempre se esclarecer e 

orientar os envolvidos não só no que diz respeito às técnicas do plantio que está sendo 

realizado, mas também da importância de se compatibilizar o desenvolvimento e a 

preservação da natureza. 

              Considerando-se o histórico do fornecimento de água à população, a comprovação 

da assertividade em se optar por um abastecimento menos dependente de corpos d’água 

compartilhados com outros municípios, e o comprovado potencial hídrico do município para 

construção de barragens; e considerando-se ainda  o  estágio de degradação das florestas 

ribeirinhas, e o empenho do poder público em promover a restauração das matas ciliares 

para preservação de seus mananciais, a utilização da técnica de resgate e transplante de 

plântulas pode representar uma ótima opção para preservação da biodiversidade local e 

para redução dos custos desta atividade. 

 

3.2 A problemática que envolve a restauração das áreas ciliares do município 



              Na busca pela restauração dos processos ecológicos das áreas florestais 

degradadas, observa-se um consenso entre inúmeros pesquisadores no que se refere à 

maior potencialidade de adaptação das espécies provenientes do mesmo ecossistema e 

mesmo local de plantio. De fato, Vidal (2008) cita em seu trabalho os estudos genéticos que 

indicam que populações de plantas são mais adaptadas aos seus locais de ocorrência 

natural, quando comparados a uma escala espacial mais ampla2.  

              Na prática, observamos que é difícil obter mudas de espécies diversificadas que 

atendam a esses requisitos, seja pela disponibilidade que o mercado produtor oferece, seja 

pelo fato de que a aquisição, por muitas vezes, envolver o poder público, que fica limitado e 

pressionado pelo parâmetro de menor preço obtido através de licitações.   

              Um levantamento efetuado em 2003, por Barbosa et al. em 41 viveiros no Estado 

de São Paulo, demonstrou que a maioria dos viveiros concentra sua produção em poucas 

espécies, em média 30, ainda que uma grande variedade de espécies nativas (277) tenha 

sido encontrada no conjunto de viveiros. No dia a dia de nossas atividades, constatamos 

que a situação é um pouco mais favorável, pois grande parte dos produtores vem buscando 

suprir a demanda provocada pela Resolução da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo - SMA no 08, de 2008,  que estabelece, entre outros parâmetros, a utilização de 

no mínimo 80 espécies nativas regionais nos plantios de reflorestamento ciliar, visando 

preservar a biodiversidade tropical. Entre 2003 e 2008, a produção de mudas de espécies 

arbustivas e arbóreas nativas no Estado cresceu de 13.000.000 (55 viveiros) para 

33.000.000 (114 viveiros) por ano, e o número médio de espécies produzidas nos viveiros 

também aumentou de 30 para mais de 80, refletindo o crescimento das ações de 

restauração (BARBOSA et al., 2009).  

              Mesmo assim, muitas vezes no momento da aquisição faz-se necessário buscar 

dois ou mais produtores para compor um lote com as características desejadas, 

considerando-se aqui não só a variabilidade de espécies e origem das sementes, como 

também o porte das mudas e o sistema de embalagem. A utilização maciça de produção de 

mudas florestais em tubetes de 56 ml nos últimos anos mostrou-se um complicador para as 

nossas condições particulares de trabalho, uma vez que a mesma equipe responsável pelo 

plantio das matas ciliares tem outras atribuições dentro da autarquia, dificultando o 

planejamento preciso das ações. Dessa forma, o “antigo” sistema de produção em 

embalagens de polietileno facilita o manejo das mudas em viveiro por períodos mais 

prolongados, ainda que traga como desvantagens o transporte e manuseio mais difíceis e 

demorados na ação do plantio, quando comparado com o uso das mudas em tubetes.   

 

                                                 
2
 Cf. também em: (LINHART & GRANT, 1996; MONTALVO & ELLSTRAND, 2000).        

 



              Por ocasião do reflorestamento da Represa São Luiz, uma das dificuldades 

apontadas pelos técnicos responsáveis pelo projeto de restauração foi a falta de 

informações a respeito da vegetação que originalmente ocupava aquele espaço degradado 

por muitos anos de cultivo de lavoura canavieira; não havia um fragmento sequer de floresta 

que pudesse orientar ou mesmo fornecer material genético para restauração da área em 

questão (RODRIGUES3, comunicação pessoal). É notável que este fato acontece em 

grande parte das áreas do município; fragmentos nativos expressivos são encontrados 

apenas no Sítio Costarelli (zona sul) e no Vale do Comanche (zona oeste). No local 

conhecido como Parque das Águas, administrado pelo poder público, há um pequeno 

remanescente nativo de savana florestada (cerradão), em meio a um bosque de eucaliptos, 

o que dificulta a expansão desta vegetação pelo entorno. Os eucaliptos permanecem na 

área uma vez que são usados na construção e reconstrução de pontes em estradas rurais 

secundárias, ou até mesmo emergencialmente nas áreas urbanas.  

              Um outro desafio no que diz respeito à restauração das áreas ciliares do município 

é a existência de grandes propriedades agrícolas cultivadas com cana-de-açúcar, quando 

então a responsabilidade pela restauração das florestas ribeirinhas fica a cargo dos 

proprietários. Nestes casos, o que se observa é que, embora fazendo o recuo correto das 

lavouras em relação às áreas de proteção permanente, como previsto no Código Florestal 

de 1965, as ações de replantio nem sempre tem a qualidade que se esperava, como, por 

exemplo, a quantidade mínima de 80 espécies determinadas por lei e a distribuição das 

mudas nas áreas. Mais grave ainda é a não implementação das práticas mais elementares 

de conservação dos solos, como terraceamentos bem locados e adequadamente 

dimensionados, locação correta de estradas e carreadores e manejo da cobertura vegetal 

que protege o solo.   

              Considerando-se que o desenvolvimento econômico do município implica em 

prováveis desmatamentos para implantação de barragens, construções de ruas, estradas, 

estações de tratamento e elevatórias, loteamentos industriais, ferrovias, etc. uma alternativa 

viável para mitigar os impactos seria o aproveitamento dos indivíduos regenerantes para 

produção de mudas, através da coleta de plântulas - que apropriadamente tratamos neste 

trabalho como resgate de plântulas - preservando-se assim a biodiversidade local. Essa 

técnica, embora antiga, ainda tem sido pouco utilizada no Brasil para restauração de áreas 

ciliares, mas os resultados se apresentam bastante positivos, como veremos no 

desenvolvimento deste trabalho.   

 

 

______________ 

³ Ricardo Ribeiro Rodrigues, Professor Titular do Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ/USP 



3.3 Um panorama das metodologias de restauração florestal  

 

              O insucesso da maioria das iniciativas de restauração de florestas naturalmente 

biodiversas desencadeou um movimento intenso de discussão sobre a ciência e prática da 

restauração ecológica no Estado de São Paulo (BRANCALION et al., 2010). Segundo 

Rodrigues & Gandolfi (2004), a busca pela recuperação dos ecossistemas degradados é 

uma atividade antiga, com vários relatos na história dos povos dos mais diversos países e 

em diferentes épocas, porém até recentemente a concepção de recuperação resumia-se ao 

plantio de mudas, com objetivos bem específicos. 

              No Brasil, as atividades de pesquisas ambientais voltadas à restauração de 

florestas degradadas vêm ganhando maior destaque a cada ano, considerando-se a 

biodiversidade como questão chave para a garantia da sustentabilidade futura, além da 

diminuição dos efeitos negativos causados pela redução e fragmentação de habitats (Engel, 

2003).  

              O conceito de restauração segundo a Society for Ecological Restoration 

International (SERI) vem a ser: “a ciência, prática e arte de assistir e manejar a recuperação 

da integridade ecológica dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de biodiversidade e 

de variabilidade na estrutura e funcionamento dos processos ecológicos, considerando-se 

seus valores ecológicos, econômicos e sociais”. (PINTO et al., 2009). 

              Assim, a tendência mundial é adotar o termo “restauração”, pois outros termos 

usados, como recuperação, pressupõem a volta ao ambiente à sua condição original 

(RIBEIRO & SCHIAVINNI, 1998), tarefa essa que se torna inviável, pela própria dinâmica 

natural dos ambientes. Para Ferreira et al. (2004), a palavra restaurar apresenta como 

significado “por em vigor novamente” ou “restabelecer”. Na concepção de Bechara (2006), 

restaurar é restabelecer ecossistemas de forma artificial, semelhante aos processos 

naturais, formando comunidades biodiversas que tendem a uma rápida estabilização. 

              A Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

explicita em seu art. 2o as seguintes definições: 

              XIII – Recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição 

original; 

              XIV – Restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada o mais próximo possível de sua condição original. 

              Segundo Bechara (2006), área degradada é aquela que perdeu a capacidade de se 

regenerar com rapidez, por deficiências no banco e chuva de sementes e/ou nos agentes de 

polinização e dispersão, provocadas pela supressão da vegetação, do solo (mineração), 



queimadas, invasão por espécies exóticas, caça, extrativismo ou isolamento decorrente da 

fragmentação. 

              O ambiente está sujeito a ações de degradação cada vez mais intensas, sendo que 

os distúrbios podem advir de ações naturais ou antrópicas. Estes distúrbios resultam em 

alterações ambientais, de diferentes e variados graus. De acordo com o grau de alteração e 

dos distúrbios ocasionados, o ambiente é capaz de se regenerar naturalmente; caso 

contrário necessita do auxílio do homem para buscar o seu reequilíbrio (KAGEYAMA et al. 

2003).  

              Se certos distúrbios aos ambientes ocorrem de maneira natural, em geral as 

consequências não são tão agressivas a ponto de os mesmos não conseguirem se 

regenerar naturalmente, uma vez que o ambiente é dinâmico, e sempre tenta adaptar-se às 

alterações ocorridas, sempre pondo em prova a sua resiliência. Porém se o distúrbio ao 

mesmo ambiente tem origem nas ações humanas, geralmente é de maior intensidade e 

ocorre com maior  frequência, comprometendo a resiliência deste ambiente e 

consequentemente, a sua recuperação natural. Com o passar do tempo, a recorrência 

dessas agressões resulta na incapacidade de restabelecimento dessa vegetação, quando 

então se atinge um estágio irreversível de degradação (KAGEYAMA et al., 2003; 

CARPANEZZI et al., 1990).  

              Rodrigues et. al (2000) observaram que nos últimos 15 anos o desenvolvimento 

dos conhecimentos dos processos envolvidos na dinâmica de formações naturais 

remanescentes mudaram os rumos dos programas de recuperação, que deixaram de ser a 

simples aplicação de práticas agronômicas ou silviculturais cuja finalidade era apenas re-

introduzir espécies arbóreas em determinadas áreas onde elas haviam desaparecido, e 

passaram a assumir a árdua tarefa de reconstrução das complexas interações existentes na 

comunidade, possibilitando assim a sua auto-perpetuação.  

              Anteriormente a isso, a visão de restauração florestal (até o início dos anos 1980) 

era bastante simplificada, focada mais na proteção de algum recurso natural, como algum 

tipo de madeira, buscando-se somente reconstruir uma fisionomia florestal, com uso 

aleatório de espécies arbóreas nativas e exóticas, sem planejamento para a combinação e 

disposição das espécies no plantio, e sem conhecimento suficiente da biologia das espécies 

(BELLOTTO et al., 2009). Nessa fase, priorizando-se o uso de espécies finais da sucessão 

(e, portanto, de lento crescimento), a manutenção da área por um longo período para 

eliminação das competidoras determinava um custo muito elevado. O uso de espécies 

exóticas também provou ser um grande problema, pois a inexistência de inimigos naturais 

nos ecossistemas brasileiros permitiu que estas avançassem sobre áreas naturais, 

competindo com as espécies locais. O problema das espécies exóticas é tão grave que, 

considerando-se as espécies vegetais, animais e outros organismos, é a segunda causa de 



extinção de espécies no mundo, senda a primeira a destruição dos habitats pelo homem 

(ZILLER, 2001). 

              Algumas experiências anteriores no Brasil que merecem destaque na área de 

restauração florestal tem início no século XIX, a mando do então Imperador do Brasil, com a 

implementação de ações na atual Floresta Nacional da Tijuca, no município do Rio de 

Janeiro: visando contornar a escassez de água para a população, as terras das bacias 

hidrográficas dos rios que abasteciam a cidade foram desapropriadas, com o objetivo de 

recompor a vegetação original devastada pelo extrativismo e cultivo do café. (KAGEYAMA & 

CASTRO, 1989). 

              Outro trabalho considerado um importante referencial na prática da restauração 

florestal foi o plantio de 71 espécies arbustivo-arbóreas, a maioria nativas, à beira do Rio 

Jaguari, município de Cosmópolis, entre 1955 e 1960. Segundo Nogueira (1977), as 

espécies foram distribuídas de forma a não constituir grupos homogêneos, sem 

espaçamento definido, visando reconstruir a fisionomia da floresta original e fornecer 

alimento à ictiofauna. 

              Constatados os problemas na primeira fase, determinou-se uma drástica mudança 

na orientação dos projetos de restauração, favorecendo as espécies nativas brasileiras de 

rápido crescimento. Mas nesta fase não se levou em conta a formação vegetacional de 

origem, de tal forma que não importava se uma espécie ocorria naturalmente na Floresta 

Amazônica ou no cerrado; muitos técnicos tinham em mente que só pelo fato de ser nativa 

do país, poderia ser plantada em qualquer local. Considerando que o Brasil é um país de 

dimensões continentais, com uma flora extremamente diversificada, o resultado é que, 

mesmo quando essas espécies plantadas fora da formação vegetacional de origem 

apresentam um bom desenvolvimento inicial, sua sobrevivência e perpetuação podem 

acarretar problemas futuros, podendo até mesmo uma espécie vir a tornar-se invasora num 

outro ecossistema, como tem sido observado recentemente com as espécies guapuruvu 

(Schizolobium parahyba Vell.), bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) e outras 

(BRANCALION et al., 2009). 

              Buscando iniciativas mais eficientes de restauração, em relação a resultados e 

custos, procura-se sustentação no conceito de sucessão ecológica, que pode ser descrita 

de forma geral como um fenômeno no qual uma dada comunidade vegetal é 

progressivamente substituída por outra ao longo do tempo, e em um mesmo local 

(GANDOLFI et al., 2007). Assim, as características das espécies definem grupos com 

comportamento semelhante quanto aos hábitos de crescimento, tolerância à luminosidade, 

ciclo de vida, quantidade e tamanho das sementes, idade da primeira reprodução, entre 

outros. Nem sempre há consenso entre os pesquisadores sobre os critérios de classificação.  

A tabela 1, adaptada de Ferreti (2002), ilustra uma das classificações adotadas. 



              Após classificar as espécies nos grupos ecológicos, o passo seguinte foi aplicar o 

entendimento do processo de substituição dessas espécies na sucessão à prática da 

restauração florestal. Partindo-se do princípio que uma área a ser reflorestada apresentar-se 

em fase inicial de sucessão, o caminho a ser seguido para formar uma floresta madura 

passaria necessariamente por esse processo de substituição de espécies no tempo. Surge 

assim um novo modelo de implantação de florestas, baseado, principalmente, no conceito 

de sucessão secundária (KAGEYAMA & GANDARA, 2004).  

 

Tabela 1: principais características diferenciais dos grupos ecológicos de espécies arbóreas (adaptado de 

Ferreti, 2002) 

CARACTERÍSTICAS PIONEIRAS 
SECUNDÁRIA 

INICIAL 
SECUNDÁRIA TARDIA CLIMÁXICAS 

CRESCIMENTO Muito rápido Rápido Médio 
Lento ou muito 
lento 

TOLERÂNCIA À 
SOMBRA 

Muito 
intolerantes 

Intolerante 
Tolerante no estágio 
juvenil 

Tolerante 

REGENERAÇÃO Banco de 
sementes 

Banco de plântulas Banco de plântulas Banco de plântulas 

FRUTOS E 
SEMENTES 

Pequeno Médio 
Pequeno a médio – 
sempre leve 

Grande e pesado 

1ª REPRODUÇÃO Prematura        
(1 a 5 anos) 

Prematura                
(5 a 10 anos) 

Relativamente tardia 
 (10 a 20 anos) 

Tardia              
(mais de 20 anos) 

TEMPO DE VIDA Muito curto 
 (10 anos) 

Curto (10 a 25 anos) Longo (25 a 100 anos) 
Muito longo 
 (>100 anos) 

OCORRÊNCIA 

Capoeiras, 
bordas de mata, 
clareiras médias 
e grandes 

Florestas 
secundárias, bordas 
de clareiras e 
clareiras pequenas 

Florestas secundárias e 
primárias, bordas de 
clareiras e clareiras 
pequenas, dossel 
floresta e sub-bosque 

Florestas 
secundárias em 
estágio avançado 
de sucessão, 
florestas primárias, 
dossel e sub-
bosque 

                                                                                                                                       (Fonte: Brancalion et al., 2009) 
 
 

              Neste novo modelo várias formas de alternância entre espécies pioneiras e não 

pioneiras foram testados: linhas alternadas de espécies pioneiras e não pioneiras, mistura 

destes grupos na mesma linha, núcleos de diversidade, com espécies climáxicas rodeadas 

por espécies pioneiras (módulos). Embora essa fase tenha trazido um grande avanço, não 

se observou aqui a preocupação com a diversidade de espécies usadas em cada grupo 

sucessional. Com  a  preocupação em recobrir rapidamente a área,  obtendo uma fisionomia  

florestal em pouco tempo (2-3 anos) e dispensando os cuidados nos tratos culturais, com 

vantajosa redução de custos, privilegiou-se, muitas vezes, plantios com grande número de 

indivíduos de poucas espécies arbóreas pioneiras, mas com número bem menor de 

indivíduos das espécies dos estágios sucessionais finais ou tardios da sucessão (SOUZA e 



BATISTA, 2004). Com o passar do tempo e a partir da observação da evolução destes 

reflorestamentos, essas florestas mostraram-se biologicamente inviáveis, pois entraram em 

declínio, já que o grupo sucessional das espécies pioneiras tem ciclo de vida curto, e ao 

contrário do que se esperava, as espécies dos grupos sucessionais seguintes não tiveram 

tempo de se restabelecer. A senescência das árvores do dossel e conseqüente reabertura 

das clareiras trouxeram de volta o crescimento de espécies invasoras exóticas (gramíneas e 

arbóreas), uma vez que não se considerou que os ambientes estavam tão degradados que 

não mais existiam bancos de sementes florestais no solo ou condições que possibilitassem 

a dispersão de sementes, pois os fragmentos florestais maduros que poderiam interagir no 

sentido de enriquecer a mata que se pretendia restaurar são raros e poucas vezes se 

encontravam próximos das áreas mais degradadas (BRANCALION et al., 2009).  

              Buscando corrigir esses erros, a próxima fase dos trabalhos de restauração 

procurou copiar não só a sucessão da floresta, como também sua florística e estrutura, 

usando como referência as florestas conservadas. Assim, os levantamentos florísticos e 

fitossociológicos destas florestas climácicas passaram a definir a densidade de indivíduos, a 

escolha das espécies e a forma de distribuí-las nos novos plantios (RODRIGUES & 

GANDOLFI, 2004). É a fase baseada no “Paradigma Clássico da Ecologia” ou “Paradigma 

do Equilíbrio” (NAVE, 2005), que ressalta a existência de um ponto de equilíbrio nos 

ecossistemas, sendo os mesmos considerados como sistemas fechados e autoajustáveis, 

com influência pouco expressiva dos distúrbios naturais e impactos antrópicos (PICKETT et 

al., 1992 apud BRANCALION et al.,2009). Acreditava-se que a simples presença dos grupos 

sucessionais no reflorestamento garantiria que o sistema se autoequilibrasse e se 

sustentasse, sem se considerar a diversidade de espécies dentro dele e as influências 

bióticas e abióticas no processo. É o caminho que converge para uma única comunidade 

clímax (BRANCALION et al., 2009a).   

              Para se copiar esse modelo de floresta madura, a única forma era o plantio de 

mudas pré-determinadas com base nos levantamentos florísticos e fitossociológicos, sendo 

que essa fase acabou dando sua contribuição para a evolução das técnicas de restauração 

no que diz respeito à alta diversidade de espécies arbustivo-arbóreas (característica das 

florestas tropicais) a serem empregadas na restauração, e à utilização de módulos 

sucessionais com área definida para promover a distribuição espacial das mudas no plantio, 

baseados na biologia reprodutiva das espécies e na densidade de indivíduos de cada grupo 

observados na floresta madura. A falha, entre outras, nesta fase, consistiu em adotar como 

referência a densidade e distribuição espacial das espécies na comunidade adulta, sem 

considerar a dinâmica dos processos naturais (competição, herbivoria, estresses abióticos, 

etc.) que selecionam as espécies durante a evolução da comunidade vegetal. Outra falha 

significativa nesta fase foi minimizar a interferência humana e a ocorrência de eventos 



ambientais imprevisíveis, como queimadas, secas prolongadas, alagamentos, etc. (NAVE, 

2005; BRANCALION et al, 2009a; ISERNHAGEN et al., 2009).   

              Os prejuízos trazidos pelo insucesso ou, ao menos, pelo resultado aquém do 

esperado na perspectiva de autoperpetuação das florestas implantadas, de forma mais 

efetiva a partir da década de 1980, com implementação de políticas públicas que passaram 

a exigir o cumprimento das ações de restauração de áreas degradadas, são, além de 

ecológicos, de ordem econômica, pois cada hectare reflorestado (1667 indivíduos/ha) com 

espécies arbóreas nativas e mantido sob cuidados por dois anos custam de R$ 6.000,00 a 

R$ 10.000,00 (valores atuais); portanto conclui-se que pode haver um enorme desperdício 

de dinheiro caso não se adotem técnicas que permitam a restauração de florestas 

biologicamente viáveis (BARBOSA et al., 2003), e muitas vezes este dinheiro provém de 

órgãos públicos. Portanto este também é um critério que deve direcionar os atores da 

restauração ecológica a buscarem maior efetividade ecológica e exequibilidade financeira 

nos projetos de restauração florestal (BRANCALION et al., 2010). 

              No entanto tais equívocos foram sendo gradualmente corrigidos, dando origem a 

mudanças na forma de se entender a restauração ecológica. A própria legislação estadual 

paulista tem acompanhado essas alterações, embasada em critérios técnicos e nos avanços 

do conhecimento científico; destaque-se aqui as Resoluções 21 (2001), 47 (2003) e 08 

(2008), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (BRANCALION et al., 2009). 

              A intensificação e o avanço dos estudos sobre a dinâmica das populações e das 

comunidades levaram ao surgimento de um novo paradigma na ecologia, o Paradigma 

Contemporâneo, ou Paradigma do não equilíbrio (PICKETT et al., 1992; PARKER & 

PICKETT, 1999 ; apud RODRIGUES et al., 2007). Passa-se a aceitar a ideia de ausência de 

um único ponto de equilíbrio, de uma única comunidade clímax; nos sistemas naturais, 

abertos, que sofrem influência constante de vários fatores externos, conclui-se que equilíbrio 

é relativo numa escala de tempo. As perturbações naturais são entendidas como parte do 

sistema, e o clímax está em constante mudança, dependendo das muitas variáveis bióticas 

e abióticas locais e/ou regionais (NAVE, 2005).  

              A partir do entendimento de que um mesmo ecossistema pode gerar comunidades 

clímax com diferentes características, inclusive florísticas e estruturais (ISERNHAGEN et al., 

2009), um novo rumo foi observado, abandonando o modelo de cópia de uma comunidade 

“ideal” e buscando o entendimento sobre a dinâmica dos processos ecológicos que resultem 

na formação de florestas viáveis. Novas metodologias de restauração vêm sendo 

intensivamente pesquisadas, determinando mudanças nos processos e no manejo das 

áreas a serem restauradas.  

              No contexto atual, Crestana (2004) pontua que não há um único modelo de 

recomposição florestal a ser proposto, mas sim princípios que regem os trabalhos de 



restauração de processos ecológicos: a diversidade de espécies, as interações entre fauna 

e flora e o uso de espécies regionais. 

              Fundamental no processo de escolha da técnica ou técnicas que serão usadas 

para restauração de uma determinada área é o diagnóstico da mesma. Assim, numa 

propriedade rural é necessário o zoneamento das distintas situações ambientais, 

considerando-se uma série de fatores a serem analisados detalhadamente em cada área, 

como: o grau de degradação; o histórico de uso e ocupação do solo; a presença ou não de 

espécies exóticas invasoras, o grau de expressão da regeneração natural (INSERNHAGEN 

et al., 2009; RODRIGUES & GANDOLFI, 2011).  

              Os sistemas de recuperação se fundamentam nas seguintes possibilidades:  

 

              - Implantação: usado em áreas bastante degradadas, sem potencial para 

regeneração natural. Neste caso todas as espécies florestais, de todos os grupos 

sucessionais, são implantadas através do uso de mudas (mais comum) ou sementes, num 

processo conhecido como plantio em área total.  No atual estágio de desenvolvimento das 

pesquisas, e para que se estabeleça um padrão de reflorestamento que sirva de referência, 

criou-se o conceito de Grupos de Plantio ou Grupos Funcionais, baseados em objetivos 

específicos que se quer alcançar em determinadas fases do processo de restauração, 

sempre se levando em conta que esses objetivos parciais estejam alinhados com o objetivo 

final, que é a autoperpetuação das florestas (NAVE & RODRIGUES, 2007). No caso, o 

objetivo específico é recobrir a área no menor espaço de tempo possível, suficiente para 

catalisar o desenvolvimento local de uma sucessão secundária. Assim, as espécies, 

independentemente do grupo sucessional a que pertençam, passam a ser definidas como 

sendo de preenchimento (que são aquelas capazes de recobrir rapidamente o solo, 

promovendo o “fechamento” da área e reduzindo os custos de manutenção), e de 

diversidade (que não possuem rápido crescimento e/ou boa cobertura de copa, mas que 

serão as responsáveis pela autoperpetuação da floresta) (GANDOLFI et al., 2009).  A 

distribuição espacial das mudas no campo também foi remodelada, e resultados positivos 

têm sido observados com o plantio alternado dos diferentes grupos funcionais entre linhas e 

entre plantas, conforme a figura 2, embora outros arranjos possam ser adotados.  

              - Condução da regeneração natural: nos casos em que as perturbações ocorridas 

numa área degradada não tenham afetado os propágulos existentes no solo (banco de 

sementes autóctone), ou quando há remanescentes florestais nas áreas circunvizinhas que 

possam  permitir  a  chegada  de  propágulos às áreas a serem recuperadas, a condução da 
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Figura 2: Exemplo do uso de grupos de plantio, visando sombrear mais rapidamente a área: neste modelo de 
distribuição espacial, cada espécie de diversidade fica circundada por quatro espécies de preenchimento. 
 
 
regeneração natural pode ser uma alternativa eficiente e de baixo custo. Consiste 

basicamente em controle dos competidores e isolamento dos fatores de degradação (gado, 

fogo etc.). Outras medidas complementares podem ser tomadas, como enriquecimento das 

áreas para aumentar a diversidade biológica, e adensamento do número de indivíduos. Na 

observação de pequenos fragmentos degradados, a presença repetida de indivíduos 

regenerantes pode indicar a presença de banco de sementes. O manejo do solo com 

medidas simples, como o revolvimento e a exposição à luz da camada superficial do solo, 

podem induzir a germinação das sementes estocadas (RODRIGUES & GANDOLFI, 2004; 

VIANI, 2005). 

              - Adensamento: consiste em introduzir, na área a ser recuperada, novos indivíduos 

das espécies pioneiras/secundárias iniciais pré-existentes no local, cuja densidade se 

encontra abaixo do esperado. É recomendado para suprir eventuais falhas da regeneração 

natural ou para o plantio em áreas de borda ou grandes clareiras dos fragmentos no estágio 

inicial de sucessão, visando inibir o desenvolvimento de espécies agressivas; e também nos 

casos em que se deseja um rápido recobrimento do solo, para minimizar processos erosivos 

(RODRIGUES & GANDOLFI, 2011).  

              - Enriquecimento: usada para incrementar a diversidade biológica em áreas que 

apresentam regeneração natural ou indivíduos remanescentes, ou mesmo áreas de plantio 

que, por motivos diversos, apresentam baixa diversidade florística. Geralmente utilizam-se 

alta diversidade de espécies das fases mais finais de sucessão, a serem plantadas sob os 

indivíduos de espécies iniciais que já promovam o recobrimento da área, de forma a 

restaurar o processo de sucessão. O uso de espécies atrativas para a fauna é fundamental 

para garantir a manutenção e introdução de polinizadores e dispersores. Podem ser usadas 

mudas ou sementes (RODRIGUES & GANDOLFI, 2011).  

 



              Para além da técnica mais convencional, que é o plantio de espécies arbóreas 

nativas regionais em área total, busca-se na atualidade a inserção de outras formas de vida, 

a partir do reconhecimento da importância destas para o restabelecimento dos processos 

ecológicos (BELLOTO et al., 2009). Um exemplo disso é que a oferta de alimentos para a 

fauna pode não ser regular, se considerarmos a presença apenas de espécies arbustivo-

arbóreas numa floresta, visto que a fenologia destas espécies resulta em uma sazonalidade. 

Outras formas de vida, como as lianas e epífitas, suprem essa lacuna de fornecimento de 

alimentos em outras épocas (MORELLATO, 1992 apud VIDAL, 2008). Neste contexto, 

destacam-se as seguintes metodologias:  

 

              - Transposição do solo (Topsoil): o uso do banco de sementes alóctone justifica-

se quando houver autorização legal para supressão de vegetação e/ou do solo para 

implantação de estradas, barragens, atividades mineradoras, etc. Esse banco de sementes 

deverá ser usado para restauração de áreas com características ambientais semelhantes.  A 

técnica permite a reintrodução da biodiversidade ocorrente, pois transfere não só espécies 

arbóreas, mas também diversas formas de vida como herbáceas, arbustivas, lianas e ainda 

a microfauna do solo, que trarão melhorias nas condições físico-químicas do solo que irá 

receber esse material. Os benefícios, além do aproveitamento do material genético regional, 

são o rápido efeito no recobrimento de áreas e a redução significativa dos custos de 

recuperação (NAVE, 2005; JAKOVAC, 2007).   

              - Resgate de epífitas: a exemplo da transposição de solos, também se justifica a 

retirada de epífitas em regiões onde os remanescentes florestais serão suprimidos para a 

implantação de empreendimentos de diversas naturezas. Este método é de fácil execução e 

baixo custo, pois os indivíduos resgatados (bromeliáceas, orquidáceas, cactáceas) são 

amarrados aos troncos das árvores, e em pouco tempo se enraízam e restabelecem 

interações biológicas de grande importância no equilíbrio dos ecossistemas, gerando 

recursos alimentares (frutos, néctar, pólen, água), e aumentando as possibilidades de atrair 

animais polinizadores e dispersores (CAVALHÃES et al., 2007; BELLOTTO et al., 2009a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

              - Nucleação: consiste em formar pequenos núcleos capazes de induzir um 

determinado ecossistema a reagir e se recompor, através da atração da diversidade 

biológica local. A partir destes núcleos, ocorre a colonização das áreas adjacentes. Bechara 

(2006) explica que determinadas espécies tem maior capacidade de propiciar melhorias nas 

qualidades ambientais, facilitando a ocupação deste ambiente por outras espécies. Uma das 

formas de se incrementar o processo natural de regeneração de áreas consiste em 

implantar poleiros naturais, como árvores que sirvam como fonte de alimento para animais 

dispersores, bem como o uso de poleiros artificiais, que podem utilizar galharias ou bambus, 



visando intensificar a chuva de sementes (REIS et al., 2003). A técnica já citada de 

transposição de solo também é uma forma de nucleação. 

              - Resgate e transplante de plântulas: o contexto do uso desta técnica é também 

justificado nos casos em que há necessidade de retirada da floresta para intervenções 

antrópicas, ou no caso do reaproveitamento de indivíduos regenerantes presentes no sub-

bosque de florestas exóticas (como pinus e eucalipto), ou quando há necessidade de 

limpeza sistemática de áreas, como é o caso da confecção de aceiros ou áreas que se 

encontram sob as linhas de transmissão de energia elétrica. A ideia central aqui é a 

preservação do material genético local e aproveitamento de propágulos (NAVE, 2005). 

               

              Qualquer que seja a técnica ou conjunto de técnicas utilizadas nos trabalhos de 

restauração florestal é imprescindível que se identifique e busque a retirada dos 

componentes que primariamente causam a degradação da área, tais como: presença de 

animais, fogo, descargas de enxurradas, barramentos mal planejados, caça e pesca 

predatória, extração seletiva de madeiras, práticas de bosqueamento, deriva de herbicidas, 

cultivos agrícolas e florestais (ISERNHAGEN et al., 2009).   

              O avanço no conhecimento científico, aliado ao diálogo de alto nível estabelecido 

entre o poder público, instituições de ensino e pesquisa e o terceiro setor viabilizam o 

estabelecimento de políticas públicas que contemplem as formas mais eficientes de 

restauração de florestas. Como exemplo, atualmente o Estado de São Paulo, através da 

Resolução 08/2008 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, fixa orientações para o 

reflorestamento de áreas degradadas, considerando características do solo, diagnóstico de 

uso e ocupação da área e de seu entorno, a possibilidade de uso de outras metodologias de 

restauração e não só o plantio de mudas (nucleação, semeadura, condução da regeneração 

natural, etc.), a possibilidade de uso de sistemas agroflorestais, gerando renda adicional, o 

uso de um mínimo de espécies que sejam atrativas da fauna ou estejam ameaçadas de 

extinção, entre outras recomendações. A referida resolução traz, ainda, uma lista de 

espécies adequadas para uso em reflorestamentos heterogêneos, e também uma chave de 

tomada de decisões, que facilita a escolha da metodologia ou metodologias a serem 

utilizadas, e estabelece que a recuperação florestal seja priorizada nas Áreas de 

Preservação Permanente (BRANCALION et al., 2010). 

 

3.4 As matas ciliares e as matas de brejo 

 

                 As formações florestais estabelecidas ao longo dos rios e córregos, ou no entorno 

de nascentes, lagoas, várzeas e reservatórios recebem diferentes denominações, porém 

com significados semelhantes, variáveis de acordo com as condições ambientais onde se 

http://www.ibot.sp.gov.br/legislacao/anexo_resol_sma08-08.pdf
http://www.ibot.sp.gov.br/legislacao/anexo_resol_sma08-08.pdf
http://www.ibot.sp.gov.br/legislacao/chave_tomada_decisao.PDF
http://www.ibot.sp.gov.br/legislacao/chave_tomada_decisao.PDF


encontram. Apresentam características vegetativas definidas pelas condições existentes 

nestes ambientes específicos, e de modo geral recebem o nome de Matas Ciliares 

(SANCHEZ et al., 1999; RODRIGUES, 2004). 

              A presença da vegetação ciliar é essencial para o escoamento das águas, trazendo 

conseqüências de fundamental importância para o equilíbrio dos ecossistemas terrestres e 

aquáticos: contêm as enxurradas, dando estabilidade às margens e barrancos, evitando o 

assoreamento dos rios; possibilita a recarga de água no lençol freático de maneira mais 

homogênea, regularizando as vazões dos rios e minimizando a possibilidade de picos 

exacerbados de cheias ou de estiagem; aumenta a retenção de sedimentos e defensivos 

agrícolas, funcionando como verdadeiros filtros, dificultando o arraste de substâncias 

indesejadas para os corpos d’água; fornecem alimentos e abrigo à fauna terrestre e 

aquática; abrigam espécies animais e vegetais que muitas vezes são potencialmente 

benéficas para o próprio homem; mantém o equilíbrio térmico dos ambientes. 

Paradoxalmente, as matas ciliares foram as que mais sofreram com a ocupação das áreas 

agrícolas, sendo de extrema importância sua manutenção e recuperação, e para isso é 

fundamental o manejo adequado destes ambientes (RODRIGUES & GANDOLFI, 2004).    

              Outro aspecto que delega às florestas ciliares um papel de fundamental importância 

diz respeito à formação de áreas de conectividade entre fragmentos florestais: as matas 

preservadas ou recuperadas ao longo dos cursos d’água estabelecem verdadeiros 

corredores ecológicos, possibilitando o trânsito de animais e propágulos (pólen e sementes) 

dentro e entre os diferentes biomas, favorecendo assim o crescimento das populações, o 

aumento da biodiversidade através das trocas gênicas e, consequentemente, a perpetuação 

das espécies (MACEDO, 1993, apud RODRIGUES & GANDOLFI, 2011). 

              As florestas ciliares são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), 

que são faixas marginais estabelecidas para proteção de áreas ambientalmente frágeis, sem 

aptidão agrícola, e têm a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

biodiversidade e o solo, assegurando assim o bem-estar das populações humanas. As 

matas ciliares são, portanto, protegidas pelo Código Florestal Brasileiro desde 1965 (Lei 

Federal 4771/65), e seus limites são estabelecidos nesta legislação e outras 

complementares. Segundo Borges (2008), os primórdios do que se conhece hoje como APP 

surgiram em 1934, através do primeiro Código Florestal Brasileiro, e se efetivou como figura 

jurídica em 1965, como áreas existentes no interior dos imóveis públicos ou privados, que 

devem ter, necessariamente, sua vegetação preservada; é o interesse coletivo se 

sobrepondo ao direito privado (NEIVA, 2009). 

              De acordo com Milaré (2007, apud NEIVA, 2009), o texto do Código Florestal de 

1965 mostrou um avanço surpreendente na preservação dos recursos naturais, e é tido 

como o mais avançado do planeta em matéria ambiental, secundado pelas cartas estaduais 



e pelas leis orgânicas municipais. Apesar da intencionalidade positiva do texto, na prática 

nem mesmo as matas ciliares, destinadas à preservação de recursos críticos e estratégicos 

à população, que são as águas, foram poupadas da degradação ambiental.  A atividade 

agrícola visando atender à demanda do crescimento populacional e econômico atropelou a 

legislação, avançando sobre as florestas para expandir sua produção, ao invés de buscar o 

aumento da produtividade em terras com reconhecida aptidão agrícola. As atividades 

agropecuárias, seguidas pela construção de usinas hidrelétricas, são as principais causas 

da degradação das matas ciliares no Brasil (RODRIGUES & GANDOLFI, 2000).  

              Se a degradação persiste, até os dias atuais, por ignorância, desrespeito ou 

descaso, o fato é que o resultado do uso inadequado dos solos trouxe como consequências 

a queda na fertilidade dos solos, o rebaixamento do nível do lençol freático, a extinção de 

espécies da flora e da fauna, o avanço dos processos erosivos, com o assoreamento dos 

corpos d’água e a poluição dos mesmos (RODRIGUES & GANDOLFI, 2011), 

comprometendo o abastecimento público tanto na qualidade como na quantidade de água 

disponível. De maneira geral, gasta-se cada vez mais para tratar a água fornecida à 

população, com o aumento na quantidade de produtos químicos e piora na qualidade.                       

              No contexto da importância e da fragilidade das florestas ciliares, aparece a 

formação vegetacional denominada de mata de brejo, ou floresta paludosa, ou ainda, 

floresta latifoliada higrófila, que por suas características particulares apresenta-se como um 

ecossistema ainda mais frágil (TEIXEIRA et al., 2008). Isso porque as florestas paludosas 

são formações de distribuição restrita, associadas à presença de solos que permanecem 

praticamente o ano todo alagados, em função do afloramento do lençol freático, 

constituindo-se florestas perenifólias (LEITÃO FILHO, 1982), principalmente em depressões, 

baixadas, cabeceiras e margens dos cursos d’água (IVANAUSKAS et al.,1997).   

         Os solos hidromórficos (hidricamente saturados) ocorrem em porções bem 

definidas da paisagem, e consequentemente, as florestas higrófilas aparecem em manchas 

naturalmente fragmentadas, entre outras formações florestais ou campestres, ou ainda 

isoladas por atividades agropastoris. (COSTA et al., 1997, IVANAUSKAS et al., 1997, 

TEIXEIRA et al., 2008).  Segundo Paschoal & Cavassan (1999), são características deste 

solo elevada acidez, altos índices de matéria orgânica e de alumínio, e baixa disponibilidade 

de nutrientes; índices estes também encontrados por Toniato et al. (1998) e Teixeira (2008); 

no entanto este último autor constata, ainda, que os mesmos apresentam distintas 

condições edáficas, conforme o material de origem dos solos e a posição da floresta na 

paisagem, resultando em diferentes classes de solo, com variações na textura, aporte de 

nutrientes e condições hídricas. Teixeira & Assis (2005) e Teixeira (2008) observaram, 

ainda, uma correlação positiva entre quantidade de classes de solo e variabilidade de 

espécies, embora outras variáveis também tenham que ser consideradas. 



        As flutuações do nível do lençol freático nas matas de brejo determinam o 

surgimento de um microrrelevo irregular, formando um mosaico de situações, com as 

espécies ocupando “montículos de solo” (microelevações) e em torno destes montículos, 

aparecem canaletas de drenagem da água proveniente do afloramento do lençol freático, 

com água em movimento, e alguns locais formam poças permanentes (SPINA et al., 2001; 

TEIXEIRA, 2008). 

              As particularidades ambientais observadas nas condições de saturação hídrica, 

relevo, ocorrência fragmentada na paisagem e características físico-químicas dos solos 

exercem forte pressão seletiva, promovendo a instalação de poucas espécies capazes de 

germinar e crescer nestas condições (JOLY, 1986; ROCHA et al., 2005). Sendo assim, as 

florestas paludosas apresentam peculiaridades florísticas, estruturais e fisionômicas 

(TONIATO et al., 1998). Os fatores que definem a ocorrência de floresta paludosa 

(fisionomia florestal) ou de campo úmido (fisionomia herbácea) ainda são pouco conhecidos 

(RODRIGUES & NAVE, 2000).   

              O fator mais agravante ao desenvolvimento das espécies vegetais, no caso das 

formações ribeirinhas, é o encharcamento constante do solo. O alagamento modifica uma 

série de parâmetros físico-químicos e biológicos do solo, o que resulta em drásticas 

alterações das condições ambientais. Nestas condições, a maior parte do oxigênio é 

substituída por água, limitando a disponibilidade para a respiração das raízes e as trocas 

gasosas entre a atmosfera e o solo (LOBO & JOLY, 2000), o que causa efeitos tais como: 

redução do crescimento da parte aérea da raiz, redução na produção de biomassa, 

aceleração da senescência, mortalidade, redução dos nutrientes existentes no solo e um 

aumento na suscetibilidade das plantas à doenças (OLIVEIRA, 2007; TEIXEIRA, 2008). 

             Para garantirem sua sobrevivência às condições de saturação hídrica do solo, as 

espécies desenvolvem mecanismos de adaptações morfo-anatômicas e fisiológicas, tais 

como emissão de raízes superficiais e adventícias e lenticelas hipertrofiadas, que garantem 

o transporte e difusão do oxigênio para as partes submersas das plantas; e hipertrofia da 

base do caule, promovendo maior sustentação nos solos orgânicos, que são inconsolidados, 

instáveis, e não suportam árvores de grande porte (JOLY, 1991; OLIVEIRA, 2007; 

TEIXEIRA, 2008). 

              Levantamentos florísticos já realizados em florestas paludosas confirmaram a baixa 

diversidade de espécies e composição peculiar, se comparadas com as outras florestas 

ciliares (RODRIGUES & NAVE, 2000, MARQUES et al., 2003; SILVA et al., 2007). Teixeira 

(2008), em suas pesquisas, concluiu ainda que a formação vegetacional circunvizinha 

interage com o fragmento de mata de brejo, podendo-se observar eventualmente, a 

presença de espécies típicas de outros biomas (cerrado, floresta semidecídua, etc.) nestas 

florestas, e contribuindo assim para o incremento da diversidade.  Por outro lado, concluiu-



se também que as espécies Magnolia ovata (A.St.-Hil.)Spreng. e Calophyllum brasiliense 

Cambess. são exclusivas da área paludosa, e, portanto, podem ser consideradas espécies 

indicadoras desta vegetação, estando presentes em todos os levantamentos efetuados em 

florestas paludosas no Estado de São Paulo (PASCHOAL & CAVASSAN, 1999). 

              Como observado, essas florestas higrófilas são de ocorrência naturalmente 

fragmentada, e, portanto, espera-se que a síndrome de dispersão predominante para as 

espécies arborescentes seja a zoocoria, especialmente aquele realizada por aves e 

morcegos, para que possam transpor as distâncias entre os fragmentos. Vários estudos da 

composição florística dessa vegetação (SPINA et al., 2001; TEIXEIRA, 2008) confirmaram 

essa característica nas espécies.  

              As matas de brejo, por estarem associadas às nascentes de rios, que são 

imprescindíveis para a manutenção das bacias hidrográficas, necessitam ser melhor 

estudadas para que se possa preservá-las e/ou restaurá-las. Com características tão 

peculiares quanto à composição florística, ao encharcamento do solo, ao padrão fenológico 

e às interações entre a vegetação e os agentes dispersores e polinizadores, a tarefa de se 

conservar e restaurar essas florestas exige técnicas adequadas e espécies vegetais 

adaptadas, o que requer a intensificação das pesquisas neste campo que gerem 

conhecimentos sólidos quanto ao manejo destas áreas brejosas (SPINA et al., 2001; 

MARCONATO, 2010). 

 

3.5 A técnica de transplante de plântulas 
 
              O transplante de plântulas e/ou plantas jovens é uma técnica que consiste em retirar 

os indivíduos jovens que germinam naturalmente dentro ou no entorno de fragmentos 

florestais, naturais ou implantados, e transferi-los para adaptação e desenvolvimento em 

viveiro, ou diretamente para o campo, visando sua utilização em outras áreas a serem 

restauradas (NAVE, 2005; ATTANASIO, 2008). Seu uso só se justifica nos casos em que os 

locais de retirada das plântulas sejam objeto de intervenções antrópicas devidamente 

licenciadas para serem desmatadas, como é o caso das minerações, hidrelétricas, obras de 

infra-estrutura, estradas, aeroportos, etc.; ou no caso de áreas florestais cultivadas (por 

exemplo, plantações de eucalipto e pinus), para que não cause danos ao processo 

sucessional, o que seria incompatível com a preservação das florestas nativas (VIDAL, 

2008; VIANI & RODRIGUES, 2008). 

              As pesquisas objetivando analisar a viabilidade desta técnica, sob a ótica ecológica, 

técnica e econômica, se intensificaram a partir do entendimento da importância de se 

aumentar a diversidade de espécies para melhorar a qualidade dos plantios que vinham 



sendo efetuados, e da constatação da baixa disponibilidade desta almejada diversidade nos 

viveiros do Estado de São Paulo (BARBOSA et al., 2003). 

              O emprego desta técnica representa mais uma opção no leque de possibilidades 

das ações a serem implementadas quando se busca restaurar áreas degradadas, com 

vantagens e limitações que deverão ser avaliadas, para que se decida sobre o uso desta 

estratégia. Entre as vantagens, podemos listar:  

              - possibilita elevar a riqueza florística das mudas encontradas nos viveiros de 

produção. O banco de plântulas das florestas mais maduras muitas vezes disponibiliza 

espécies que ou são pouco cultivadas em viveiros, ou são raras, ameaçadas de extinção, ou 

endêmicas; para se ter ideia, Viani (2005) encontrou 46 espécies não disponíveis em 

viveiros comerciais analisados na época. Além disso, a técnica de resgate disponibiliza 

espécies de várias formas de vida além das arbustivo-arbóreas, tais como herbáceas, lianas 

e epífitas (orquídeas, bromélias, cactáceas) que, atualmente, tem sua importância 

reconhecida no sucesso das ações de restauração, como estratégia para aumentar a 

presença da fauna de dispersores e polinizadores. (ATTANASIO, 2008; BELLOTTO et al., 

2009).   

              - redução nos custos de produção e consequentemente, nos processos de 

restauração. O resgate de plântulas e plantas jovens, especialmente quando se trata de   

espécies arbustivo-arbóreas, possibilita suprimir as etapas de colheita, beneficiamento, 

armazenamento e tratamentos pré-germinativos das sementes, que, além de dispendiosas, 

muitas vezes são desconhecidas (VIDAL, 2008; SANTOS, 2011). Reduz, ainda, o tempo de 

permanência nos viveiros (NAVE, 2005). 

              - possibilidade de obtenção das mudas de forma mais constante durante todo o 

ano, ao contrário da coleta de sementes viáveis, que é sazonal, e conforme a fenologia de 

cada espécie, se restringe a meses ou semanas, e há ainda as espécies plurianuais (que 

não florescem anualmente) (NAVE, 2005; VIDAL, 2008). 

              - resgate da diversidade genética local. Em áreas onde a vegetação nativa será 

suprimida, a transferência da regeneração natural é uma importante estratégia para 

complementar as ações de restauração regionais, recomendando-se seu uso para mitigar os 

impactos gerados pelo desmatamento, preservando assim o material genético local, com 

evidentes vantagens quanto à adaptabilidade climática (NAVE, 2005; VIANI, 2005).  

              - incremento da diversidade e redução de custos em viveiros comerciais. Quando 

se trata da regeneração natural em áreas não protegidas pela legislação, como, por 

exemplo, o interior de florestas comerciais exóticas, zonas de aceiros em bordas de 

fragmentos florestais e áreas sob linhas de transmissão de energia elétrica, onde se prevê 

que haverá supressão dos indivíduos regenerantes, o resgate poderia servir como fonte de 



plântulas para viveiristas, aumentando a disponibilidade de espécies e reduzindo os custos 

de produção e consequentemente, de implantação das ações de restauração (NAVE, 2005). 

              No rol das desvantagens, a grande dificuldade desta técnica é a correta 

identificação das espécies coletadas. Por possuírem tamanho reduzido, pouca estrutura 

foliar, ausência de estruturas reprodutivas, e em alguns casos, características morfológicas 

distintas na fase juvenil e na fase adulta (heterofilia – fenômeno observado em muitas 

espécies florestais), muitas plântulas não são identificadas (NAVE, 2005; SANTOS, 2011). 

Quando levadas ao viveiro e repicadas, muitas acabam morrendo sem identificação. A 

elevada diversidade observada especialmente nas florestas tropicais e a falta de material de 

referência ilustrativo, quando se trata de plântulas e plantas jovens, também dificultam a 

identificação (VIDAL, 2008).  Este fato pode orientar o uso da técnica de maneira 

preferencial para as situações onde há necessidade de enriquecimento de áreas em 

processo de restauração. O uso destes regenerantes para plantio em área total requer uma 

separação mais criteriosa em grupos sucessionais e funcionais, de modo a não gerar 

desequilíbrio entre as espécies, de forma que possam vir a comprometer a restauração dos 

processos ecológicos. 

              Vidal (2008) sugere que se use o material coletado de acordo com a finalidade que 

se pretende, se produção de mudas para plantios de restauração ou para enriquecimento; 

dessa forma, plântulas coletadas em florestas em estágios mais avançados de regeneração 

vão fornecer maior quantidade de espécies não pioneiras, que podem ser utilizadas em 

áreas de restauração que necessitem de enriquecimento (por exemplo, como no trabalho 

desenvolvido por Santos, 2011). Ao contrário, áreas em estágio pioneiro ou inicial de 

regeneração, ou muito perturbadas, podem receber mudas das espécies pioneiras, com a 

devida complementação com espécies secundárias. O autor recomenda, ainda, que se use 

todo o material coletado (espécies arbustivo-arbóreas, lianas, epífitas e herbáceas), sem 

descartes, com aproveitamento completo desse potencial. 

              Apesar das vantagens apresentadas, segundo Viani & Rodrigues (2007) o uso de 

plântulas e de plantas jovens regenerantes alóctones, como fonte de propágulos para as 

atividades de restauração ecológica, é ainda pouco expressivo no Brasil. Como vimos, mais 

recentemente temos nesta área os trabalhos desenvolvidos por Vidal (2008), Calegari et al. 

(2011) e Santos (2011), ratificando os resultados obtidos por Nave (2005), Viani (2005), 

Viani & Rodrigues (2007) e outros autores, quanto à viabilidade da técnica, do ponto de vista 

ecológico, técnico/silvicultural e econômico.                 

              Para garantir um bom desenvolvimento das plântulas e plantas jovens no viveiro, 

antes que sejam transplantadas para o campo, observam-se as seguintes recomendações 

gerais, baseadas nos trabalhos de Nave (2005) e Vidal (2008):  



              a) porte dos regenerantes: há consenso entre os pesquisadores que sejam 

retirados indivíduos com tamanho até 30 cm de altura e que tenham no mínimo um par de 

folhas; 

b) retirada do local de origem: o uso  de  ferramentas  que auxiliem na remoção das  

mudas, como a pazinha de jardinagem, com muito cuidado, minimizam o risco de danos às 

raízes. É importante, ainda, que o solo esteja úmido;  

              c) destorroamento das raízes: feito manualmente e com cuidado para facilitar o 

transporte e manuseio; 

              d) transporte até o viveiro: as plântulas devem ser acomodadas em recipientes com 

água e selecionadas por tamanho, especialmente se forem levadas a longas distâncias, 

para evitar que fiquem submersas, ou choques mecânicos que possam danificá-las; 

              e) poda das folhas: recomenda-se o corte de 50% das mesmas, evitando o 

desequilíbrio hídrico causado pelo estresse da raiz ao ser retirada do solo. A poda poderá 

ser feita antes mesmo do transporte, se houver previsão de demora para chegada ao 

viveiro, ou após a repicagem. Essa prática também facilita o acompanhamento do 

desenvolvimento das mudas no viveiro, auxiliando a visualizar a emissão de folhas novas; 

              f) repicagem: transferência das plântulas para o recipiente definitivo, que pode ser 

sacos de polietileno ou tubetes. Nesta fase algumas raízes poderão ser cortadas, para 

melhor acondicionamento nas embalagens. É importante que seja feita num prazo de até 

três dias após a coleta, para não comprometer a sobrevivência das plântulas, e sob 

sombreamento, para minimizar a desidratação. O substrato a ser usado depende, em parte, 

da disponibilidade de material que se tem na região, mas basicamente constitui-se de uma 

mistura entre solo retirado de sub-superfície e algum tipo de composto orgânico; 

              g) tratos culturais: regas frequentes, controle de plantas invasoras e fertilizações;  

              h) rustificação: as mudas, após um período de desenvolvimento e antes de ir a 

campo, poderão passar por um processo de rustificação, com exposição gradual ao sol, 

diminuição das regas e suspensão ou redução das adubações. Caso essas mudas sejam 

destinadas para ações de enriquecimento em áreas já sombreadas, basta diminuir as regas 

e adubações. 

              Segundo Bellotto et al. (2009), relatos de transferência direta de indivíduos 

regenerantes retirados de uma área para plantio em uma outra que se pretende restaurar, 

sem passar pelo viveiro, resultaram em alta mortalidade, não sendo, por hora, um 

procedimento recomendável, mas precisa ser melhor estudado. Exceção é observada no 

caso de epífitas, onde o processo é muito simples, bastando amarrar os indivíduos em torno 

das árvores e em poucos meses os mesmos estarão enraizados e fixados, como demonstra 

o trabalho de Cavalhães et al. (2007). 



              Se, por um lado, o incremento das pesquisas que apontassem a viabilidade da 

técnica de resgate de regenerantes surgiu no início da década de 2000, no contexto da 

necessidade de se aumentar a diversidade oferecida ao mercado, que era um ponto de 

estrangulamento nos programas de restauração florestal, atualmente a importância deste 

método fundamenta-se: i) na redução dos custos, fundamental para se aumentar a 

aceitação dos programas de restauração por parte dos executores e financiadores destes 

projetos (VIANI, 2005); ii) na necessidade de atender à crescente demanda provocada pela 

maior atenção que vem sendo dada às questões ambientais, quer seja por força do 

cumprimento da legislação, quer pela maior exigência de certificação ambiental dos 

produtos agroflorestais (FSC, ISO 14001, Selo Verde, etc), e ainda a possibilidade de 

remuneração por serviços ecossistêmicos (VIDAL, 2008; BRANCALION et al., 2010); iii)  no 

aproveitamento de indivíduos jovens arbustivo-arbóreos e de outras formas de vida que 

possivelmente seriam descartados em desmatamentos autorizados; traduzindo em 

números, Santos (2011) resgatou mais de 40.000 indivíduos em fragmento de 1,7 ha que 

posteriormente foi desmatado, o que dá ideia do potencial de fornecimento de propágulos 

para uso em outras áreas a serem  restauradas. 

              Neste sentido, os muitos estudos que vem sendo desenvolvidos com base nesta 

metodologia e os resultados que consolidam as vantagens e viabilidade da técnica de 

resgate de plântulas e plantas jovens caminham na direção de fornecer subsídios para o 

estabelecimento de políticas públicas que contemplem a obrigatoriedade do uso da técnica 

como forma de mitigar e compensar os impactos ambientais decorrentes da expansão 

econômica (SANTOS, 2011). 

 

4. Material e métodos  

 

Localização e contexto do experimento 

 

              Este trabalho foi realizado às margens da Rodovia SP-306 – Comendador Américo 

Emílio Romi, entre as rodovias Bandeirantes e SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), próximo 

ao Conjunto Habitacional Roberto Romano, município de Santa Bárbara d’Oeste, SP.  

              Na área existe um fragmento de floresta paludosa ou mata de brejo, medindo 1,04 

ha (22º46’45.04”S e 47º25’41.27”O), numa baixada, ao longo do Córrego Araçariguama 

(figura 3), bastante degradada pela ação dos moradores locais, com deposição de lixo e 

queimadas.  

 



 

                Figura 3: Localização da área experimental de mata de brejo, às margens do Córrego Araçariguama,                         
                em Santa Bárbara d´Oeste - SP (imagem: Google Earth, junho/2011). 

 

              Parte desta floresta paludosa (0,20 ha) será alagada para construção de uma 

pequena barragem para abastecimento público, o que implica em ações compensatórias a 

serem providenciadas pelo Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste 

(DAE), entidade responsável pelo empreendimento. 

              Neste contexto, uma das estratégias propostas para mitigar o impacto desta 

intervenção é o resgate e transplante de plântulas e plantas jovens provindas da 

regeneração natural da área a ser inundada para viveiro, visando sua utilização na própria 

área a ser restaurada.  

         

Caracterização abiótica e biótica 

         

              O clima dessa região é tropical de altitude - Cwa, seguindo a classificação climática 

de Köeppen, caracterizado por duas estações nitidamente marcadas: inverno seco e verão 

quente e chuvoso. De acordo com dados levantados no CEPAGRI / UNICAMP4 as médias 

anuais de precipitação e temperatura são, respectivamente, 1.466,1mm e 22,2oC. A maior 

precipitação ocorre em janeiro (254,8mm) e a menor, em julho (34,3mm). A temperatura 

máxima média é de 25ºC e a mínima média é de 18oC. 

              O solo da área de estudo tem microrrelevo irregular, apresentando montículos 

sobre os quais aparece a vegetação; nos espaços entre os montículos a água corre 
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abundantemente em alguns locais, mesmo durante a época de estiagem; e outros locais 

apresentam-se um pouco mais secos (figura 4). O solo da área estudada pode ser 

classificado como hidromórfico, e, quimicamente, este se apresenta muito ácido, rico em 

matéria orgânica, deficiente em cálcio, com baixos teores de fósforo e magnésio e alta 

saturação de alumínio (TONIATO et al., 1998). 

 

             
   

Figura 4: Aspectos da mata de brejo próximo ao Conj. Hab. Romano, em Santa Bárbara d´Oeste – SP, maio/2011. 

 

              Não se observou submersão de plantas inteiras. A camada de serrapilheira é 

espessa em toda área. O sub-bosque apresenta muitas pteridófitas, herbáceas rasteiras 

(somente nas áreas mais secas), bromeliáceas, lianas (herbáceas e arbóreas), cactáceas, 

orquidáceas e palmáceas (figura 5). É nítida a baixa diversidade de espécies em todos 

esses grupos, mesmo quando a quantidade de indivíduos é abundante.  

 

        

Figura 5: Bromeliáceas, pteridófitas e palmáceas presentes na mata de brejo, em Santa Bárbara d´Oeste – SP, maio/2011.   

 

              No fragmento estudado, o dossel apresenta cerca de 8-10 metros de altura, e não 

se observa árvores emergentes em destaque na paisagem. Todo o entorno da floresta 

paludosa em estudo apresenta grande massa de gramíneas invasoras exóticas, 

especialmente capim-colonião (Panicum maximum Jacq); e nas encostas há cultivo de 

cana-de-açúcar. Além desse fragmento, a única formação florestal existente nas imediações 

é uma área reflorestada ao longo da Rodovia dos Bandeirantes, com vegetação secundária 

em estágio inicial de regeneração. 

      

Coleta de dados - Experimento 1 



 

              A região delimitada para retirada de plântulas de espécies arbustivo-arbóreas ficou 

restrita à parcela destinada à inundação, poupando assim os indivíduos regenerantes 

presentes no restante da mata de brejo.  

              A coleta das plântulas e plantas jovens foi feita de forma aleatória em toda a área, 

considerando-se que a mesma tem pequena dimensão. O critério estabelecido para coleta 

incluiu indivíduos com tamanho entre 5 e 30 cm de altura, que apresentassem caule lenhoso 

ou sub-lenhoso. Estes indivíduos serão tratados aqui como plântulas e plantas jovens, já 

que há contradições na literatura, como apurou Vidal (2008); de fato as espécies, após 

germinarem, apresentam um comportamento diferenciado (morfológico e fisiológico), 

dificultando a delimitação dessa fase para a fase seguinte. 

              O local escolhido para abrigar as mudas resgatadas foi o viveiro mantido pelo DAE 

na Estação Elevatória de Água Santa Alice, mais conhecida como Represinha, e dista cerca 

de 3 km da mata. 

              A escolha do substrato, a operação de resgate, repicagem das mudas e condução 

no viveiro basearam-se nos trabalhos já realizados por Nave (2005); Viani & Rodrigues 

(2007), e Vidal (2008). Assim, foram utilizados sacos de polietileno medindo 17 x 22 cm, os 

quais comportam em torno de 900 ml de substrato cada um. Antes da coleta das plântulas, 

procedeu-se o enchimento das embalagens plásticas, com uma mistura de 2 partes de 

composto orgânico Ecossolo e uma parte de terra argilosa, retirada de fundo de barranco. 

Para um volume preparado de 2m³ de substrato, acresceu-se, ainda, 100 litros de 

vermiculita, visando aumentar a retenção de água. Destacamos que o produto Ecossolo já 

foi usado em nosso viveiro para replantio de mudas de árvores nativas, repicadas de tubetes 

para saquinhos, com bons resultados no desenvolvimento posterior das mudas. 

              As embalagens plásticas já preenchidas foram agrupadas em lotes de 120 

unidades, com largura aproximada de 60 cm, para facilitar o posterior manuseio pelos 

corredores laterais e a contagem. Visando a otimização do espaço, tivemos três lotes fora 

deste padrão, com 90, 60 e 50 unidades, porém sempre observando a largura de 60 cm. No 

total de 2.000 embalagens, 1.150 ficaram expostas à luminosidade um pouco mais intensa.  

              As embalagens foram colocadas sob a copa das árvores da mata existente no 

local, não tendo sido utilizado tela sombreante, uma vez que as mudas nativas em tubetes 

que são adquiridas pelo DAE são mantidas nestes locais, com bom resultado na 

preservação das mesmas. A luminosidade equivale ao sombreamento de tela de 50 a 60%, 

embora em alguns locais e durante alguns minutos por dia, os raios de sol incidam de forma 

mais intensa sobre as plantas, condição essa também observada no local de origem das 

mudas.   



              Um dia antes da coleta, os saquinhos contendo o substrato foram abundantemente 

regados e posteriormente avaliados para comprovação de que o perfil todo do substrato 

estivesse molhado.  

              Estando o viveiro preparado para receber as mudas, procedeu-se a coleta das 

plântulas no campo, nos dias 11 e 12 de julho de 2011. Na mata de brejo em questão, foi 

necessário abrir caminho para acessar seu interior, já que extensa faixa de capim colonião 

circunda o local. Foram usadas duas roçadeiras costais, para abertura de 5 pontos de 

acesso.  

              Para a coleta das plântulas foram utilizadas pazinhas de jardinagem e 4 baldes com 

água, para separar, na medida do possível, as plântulas por tamanho. As mudas foram 

retiradas com bastante cuidado para não causar danos às raízes, e destorroadas 

manualmente de forma a ficarem com a raiz nua, sendo lavadas nos próprios veios d’água 

quando necessário. O transporte até o viveiro foi realizado em veículo aberto, protegendo as 

mudas do vento, mas não do sol. O percurso levou 5 minutos. 

              No viveiro as mudas foram imediatamente colocadas à sombra e efetuou-se a 

separação das mesmas por tamanho, reagrupando-as nos baldes com água. As mudas 

maiores, em menor quantidade, foram priorizadas no plantio, e tiveram suas folhas cortadas 

em 50%, para redução da perda de água. Em alguns casos houve necessidade de poda das 

raízes, para acomodação adequada nos saquinhos.  A redução de 50% das folhas das 

plântulas de menor porte só foi feita no quarto dia após o resgate e replantio das mesmas, 

para que houvesse tempo hábil para fotografar e tentar identificar as espécies coletadas, 

uma vez que uma das maiores dificuldades desta técnica consiste em identificar as 

plântulas, que muitas vezes nas etapas iniciais de seu desenvolvimento, apresentam 

características diferentes da planta adulta. Também não há disponibilidade de herbário de 

plântulas e plantas jovens que poderiam servir para identificar precisamente as espécies.  

              A coleta das plântulas foi efetuada em dois dias, com a intenção que pudessem ser 

transplantadas para os saquinhos no mesmo dia. No primeiro dia foram retiradas em torno 

de 1.100 mudas, e no segundo dia, aproximadamente 1.000 mudas. Desta maneira, foi 

possível transplantá-las no mesmo dia da coleta. As mudas excedentes foram 

transplantadas para tubetes plásticos de 56 ml.   

              Para dinamizar o plantio nos saquinhos, uma parte da equipe efetuou o 

coveamento dos mesmos, utilizando varas de bambu com o tubete de 56 ml encaixado na 

ponta. Esse procedimento permitiu que se detectasse um grau elevado de compactação do 

substrato em algumas embalagens, e nestes casos, foi efetuada a descompactação sempre 

que necessário, garantindo assim melhores condições para o desenvolvimento das 

radicelas. A acomodação das raízes nos saquinhos foi feita cuidadosamente para que não 

ficassem dobradas ou com bolsões de ar dentro do substrato. 



              As diversas etapas estão ilustradas na figura 6. 

 

            
 

            
 
       Figura 6: A) abertura de acesso ao interior da mata; B) coleta das plântulas; C) deposição em balde com água; D)  
       saquinhos preparados para receber as plântulas; E) plantio das mudas resgatadas; F) rega abundante após o plantio.   
       Local do viveiro: Represa Sta. Alice em Sta. Bárbara d´Oeste – SP, julho/2011. 

 
              Após o plantio as mudas foram regadas abundantemente e as regas feitas 

diariamente, com mangueira de alta pressão aberta de forma a produzir um spray de água. 

Antes e após as regas, conferiu-se, em amostras aleatórias, a condição de umidade do 

substrato.  

              A cada 15 dias, procedeu-se a contagem das plântulas sobreviventes. 

 

Coleta de dados - Experimento 2 

 

              Em relação ao experimento 1, foram feitas as seguintes modificações: foram 

coletadas 60 plântulas com raiz nua, e outras 60 plântulas foram retiradas com um pequeno 

torrão. As 120 plântulas foram divididas em quatro lotes, aos quais referenciamos como A, 

B, C e D; e cada lote de 30 plantas recebeu tratamento diferenciado também quanto ao 

substrato. Assim, compusemos os lotes: 

 

A – torrão + substrato areia grossa  

B – raiz nua + substrato areia grossa 

C – torrão + substrato composto de 50% de areia grossa e 50 % do substrato Ecossolo 

D – raiz nua + substrato composto de 66,5% de Ecossolo e 33,5% de solo argiloso 

             

A  B  C 

 

 D   E F 



             Outra alteração feita em relação ao experimento 1 diz respeito às regas, que ao 

invés de diárias, foram efetuadas a cada dois ou três dias, sendo controladas de forma a 

manter o substrato umedecido, porém sem encharcamento. 

             Os demais procedimentos seguiram os mesmos critérios observados no 

experimento 1. 

 

5. Resultados e Discussão 

 

Experimento 1 

               

              Quanto à identificação, foi baseada na literatura (LORENZI, 2008) e na experiência 

de um produtor de mudas nativas florestais (PITOLLI5, comunicação pessoal). As espécies 

observadas em campo foram Cecropia pachystachya (embaúba), Tapirira guianensis, 

Xylopia emarginata, Geonoma brevispatha (palmeira geonoma), Calophyllum brasiliense, 

Magnolia ovata, Styrax pohlii, Acacia polyphylla, Protium spruceanum, Rapanea ferruginea, 

Schinus terebinthifolia (aroeira-pimenteira), Alchornea grandulosa. Há pelo menos mais três 

espécies ainda não identificadas. 

              Quanto à sobrevivência, a observação quinzenal dos dados pode ser vista na 

tabela 2. Nem todas as espécies adultas observadas em campo foram encontradas em sua 

forma mais jovem, como é o caso da aroeira-pimenteira e da embaúba.  Nenhuma palmeira 

geonoma sobreviveu, apesar da abundância de plântulas coletadas.  

 

Tabela 2: Indivíduos sobreviventes após o transplante, para viveiro, de 2.000 mudas de plântulas e plantas jovens 

resgatadas de uma floresta paludosa em Santa Bárbara d’Oeste, SP.  Coleta realizada nos dias 10 e 11 de julho de 2011. 
 

Data da contagem 

nº dias 

após o  

transplante 

No de sobreviventes % sobrevivência 

25/07/2011 14 1667 83,3 

10/08/2011 30 5 0,25 

24/08/2011 44 5 0,25 

06/09/2011 57 5 0,25 

 

              As florestas paludosas têm sido caracterizadas como formações naturalmente 

fragmentadas, com baixa diversidade, sendo que a ocorrência das espécies Magnolia ovata 
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 (pinha-do-brejo) e Calophyllum brasiliense (guanandi) são consideradas espécies 

indicadoras desta vegetação (PASCHOAL & CAVASSAN, 1999), presentes em todos os 

levantamentos em florestas paludosas no Estado de São Paulo. 

              Na mata de brejo em estudo, foram observadas cerca de 15 espécies arbustivo-

arbóreas. Embora a baixa variabilidade de espécies fosse esperada, este número está bem  

abaixo do observado em várias formações florestais similares no Estado de São Paulo. 

Toniato et al. (1998) identificaram em torno de 40 espécies numa região de Campinas. 

Marques et.al (2003) levantaram 51 espécies em Brotas. Teixeira & Assis (2005) detectaram 

49 espécies em Rio Claro.  

              Teixeira (2008) identificou, em três municípios do interior paulista, diferentes 

comportamentos em relação à variabilidade de espécies ocorrentes em florestas paludosas, 

correlacionadas às classes de solos encontradas em cada uma dessas áreas: em Itirapina, 

onde havia uma só classe de solo, foram detectadas 37 espécies; em Cristais Paulista, 

sobre duas classes de solos, foram identificadas 61 espécies; e em Jeriquara, sobre três 

classes de solo, o levantamento apontou 72 espécies. O autor conclui ainda que, além das 

condições edáficas, o contato das florestas com outras formações florestais (cerradão em 

Cristais Paulista e Jeriquara) possibilita a coexistência de espécies das duas formações 

vegetais, principalmente nas suas bordas, o que não foi observado em Itirapina, em função 

de seu isolamento espacial de outras florestas.  

              Correlacionando este último estudo citado com as condições encontradas em Santa 

Bárbara d’Oeste, temos dois elementos que contribuem para a baixa diversidade observada: 

somente uma classe de solo e isolamento espacial. Some-se a isso a pequena dimensão do 

fragmento amostrado e o alto grau de perturbação do ecossistema local, causado pela 

proximidade com lavoura canavieira, com um conjunto habitacional de grandes dimensões, 

e confluência de três rodovias com tráfego intenso. Na mata pode-se observar 

despigmentação foliar de vários indivíduos, provavelmente causada por defensivos 

agrícolas; resíduos sólidos depositados às margens do fragmento, que acabam sendo 

arrastados pela enxurrada para dentro da mata; e o barulho e poluição provocados pelo 

tráfego de veículos e máquinas agrícolas prejudicam sobretudo a avifauna, que tem 

importância especial na dispersão das sementes no caso das florestas paludosas: uma vez 

que estas são naturalmente fragmentadas, os diásporos devem ser transportados por 

longas distâncias, o que só acaba sendo possível pela fauna, principalmente pássaros.   

              É interessante notar que algumas espécies comumente encontradas nas áreas do 

município, nas baixadas onde os solos são mais mais úmidos, como o Croton urucurana 

(sangra d’água), Inga sp (ingás), Citharexylum myriantum (pau-viola) e Luehea divaricata 

(açoita-cavalo), não foram observadas neste fragmento, embora sejam observadas com 



frequência nas florestas paludosas pesquisadas no Estado de São Paulo; o que evidencia o 

grau de isolamento espacial desta mata.    

              Em relação ao índice de sobrevivência esperado com o uso da técnica de resgate e 

transplante de plântulas e plantas jovens, observamos um resultado que inicialmente aponta 

para a inviabilidade do procedimento, pois com base no trabalho de Vidal (2008), a 

viabilidade fica estabelecida quando a sobrevivência estiver acima de 50%, sendo que no 

presente estudo o resultado apontado foi de 0,25%.  

              Observando que os trabalhos mais recentes que pesquisaram esta técnica 

alcançaram índices de 56,4% de sobrevivência (NAVE, 2005); 69% na pesquisa conduzida 

por Viani & Rodrigues (2007), e de 67,7% (VIDAL, 2008), é evidente que tal resultado 

contraria todas as expectativas. Mesmo considerando-se o trabalho de Nave (2005), que fez 

distinção entre as épocas de coleta (inverno/seco e verão/chuvoso), ainda assim o resultado 

por ele obtido foi de 42,6% de sobrevivência para as plântulas coletadas no inverno, como é 

o caso do presente estudo. Nenhum destes estudos, porém, foi efetuado em mata paludosa. 

              A peculiaridade do ambiente da mata de brejo, com solos hidromórficos 

permanentemente encharcados, induziu-nos à preocupação que o substrato usado no 

experimento fosse capaz de reter água suficiente para manter uma condição de 

encharcamento. Porém observamos que a mortalidade parece estar diretamente 

relacionada à drenagem do substrato, pois as plântulas acabaram apodrecendo, a começar 

pelas de menor porte, embora esse parâmetro não tenha sido quantificado.  

              Contrariando, ainda, o trabalho de Nave (2005), que constatou que o maior índice 

de sobrevivência foi observado na classe de 04 a 20 cm de altura (70,9%, no verão), as 05 

mudas remanescentes possuem de 20 a 30 cm de altura, e são de espécies diversas entre 

si. 

              Outras variáveis que poderiam ter influência no desempenho dos regenerantes 

resgatados seriam a temperatura e a luz, porém há pouca chance destes fatores terem 

influenciado negativamente, pois no período analisado não houve nenhuma queda brusca 

de temperatura, e a condição de luz, mesmo sem ser controlada a rigor, apresentou 

bastante semelhança com o ambiente de origem.  No trabalho desenvolvido por Nave 

(2005), a justificativa apresentada pelo autor para a maior mortalidade das plântulas 

resgatadas no inverno foi a ocorrência de fortes geadas no ano do experimento, o que 

compromete o metabolismo das mesmas; porém tal explicação não se aplica ao presente 

estudo.   

              Uma outra possibilidade para explicar o baixo índice de sobrevivência das plântulas 

é o fato de que a maioria das espécies presentes nas florestas paludosas depositam suas 

sementes para germinação no inverno, o que faz supor que estas precisam de um período 



onde o solo está menos úmido para se desenvolverem, motivo pela qual as regas 

constantes aplicadas no viveiro desfavoreceram o pegamento das mudas. 

 

Experimento 2  

 

 Visando contornar os problemas observados no experimento 1, montamos mais 

quatro parcelas experimentais, com lotes de 30 plântulas cada um e com a maior 

variabilidade possível de espécies, com diferentes níveis de drenagem no substrato. Os 

resultados obtidos indicam que o índice de sobrevivência aumentou satisfatoriamente, 

sinalizando para a viabilidade da técnica empregada. Embora a contagem tenha sido feita 

em maior intervalo de tempo (média 20 dias), a inspeção destas mudas foi praticamente 

diária. O desenvolvimento das mudas pode ser observado na figura 7. 

 

                                  

                                                                      

Figura 7: Mudas obtidas nos lotes A (93,3% de sobrevivência), B (73,3% de sobrevivência), C (43,3% de sobrevivência)  

e D (3,3% de sobrevivência), monitoradas na Represa Santa Alice, em Santa Bárbara d´Oeste – SP, em dezembro/2011.  

A última figura (E) mostra o bom desenvolvimento radicular de uma muda escolhida aleatoriamente no lote A.  

 

         A tabela 3 aponta os índices de sobrevivência observados para cada tratamento.  

 

 

 

 

 

Lote A 

    Lote B 

Lote C Lote D E 



 

Tabela 3: Indivíduos sobreviventes após o transplante, para viveiro, de 120 mudas de plântulas e plantas jovens resgatadas 

de uma floresta paludosa  em Santa Bárbara d’Oeste, SP.  Coleta realizada no dia 29 de agosto de 2011.  
 

Data da contagem 
nº dias após o  

transplante 

N
o
 de sobreviventes % sobrevivência 

Lote 

A 

Lote 

B 

 

Lote 

C 

 

Lote 

D 

Lote 

A 

Lote 

B 

Lote 

C 

Lote 

D 

06/09/2011 15 28 23 20 14 93,3 76,6 66,7 46,7 

27/09/2011 29 28 23 15 1 93,3 76,6 50 3,3 

21/10/2011 53 28 23 15 1 93,3 76,6 50 3,3 

11/11/2011 76 28 22 13 1 93,3 73,3 43,3 3,3 

01/12/2011 96 28 22 13 1 93,3 73,3 43,3 3,3 

22/12/2011 107 28 22 13 1 93,3 73,3 43,3 3,3 

    Composição dos lotes : A = torrão + substrato areia grossa ; B = raiz nua + substrato areia grossa ; C = torrão + substrato   

    composto de 50% de areia grossa e 50 % do produto Ecossolo ; D = raiz nua + substrato composto de 66,5% de     

    Ecossolo e 33,5% de solo argiloso            

 

              O resultado apresentado evidencia que os melhores resultados para este 

experimento foram obtidos com plântulas retiradas com torrão, ainda que pequeno, e com 

melhores condições de drenagem. Novamente a composição do substrato utilizado no 

primeiro experimento (lote D) mostrou-se inviável.    

              Para este estudo, não houve tempo hábil para testar o transplante destas mudas 

para o campo, que é outra etapa de fundamental importância para consolidação do 

processo. No entanto pode-se prever certo grau de dificuldade na retirada das mudas das 

embalagens: como o substrato do lote A, que apresentou maior sobrevivência, compõe-se 

só de areia, haverá desagregação do torrão no momento de retirar a embalagem, o que 

poderá prejudicar o pegamento das mudas.  

              O presente trabalho contribui para evidenciar o caráter peculiar das florestas 

paludosas, pois mostra que o conjunto de técnicas que tem sido utilizadas, com sucesso, no 

resgate e transplante de plântulas em outras formações florestais diversas, necessitam de 

adaptações metodológicas (considerando-se aqui as espécies arbóreo-arbustivas) para que 

a técnica de transplante de plântulas e plantas jovens seja viável, numa condição em que se 

perderia este material genético e consequentemente a diversidade por ele oferecida. 

              Há necessidade evidente de mais estudos visando conhecer a dinâmica das matas 

de brejo, para um manejo adequado e proteção desse importante patrimônio genético e 



florístico, bem como analisar as possibilidades de restauração destas áreas, a exemplo do 

trabalho desenvolvido por Marconato (2010).  

 

 

6. Considerações gerais 

               

              Do ponto de vista operacional, a técnica de resgate de plântulas e plantas jovens 

para obtenção de mudas aptas à restauração de áreas ciliares é particularmente facilitada 

quando trabalhamos em matas de brejo, pois o solo constantemente umedecido favorece a 

retirada das mesmas sem maiores danos às raízes, e também pode ser feita em qualquer 

época do ano.  Em um curto espaço de tempo consegue-se coletar um grande número de 

indivíduos, especialmente quando comparamos com áreas onde o solo é mais argiloso.    

              Se considerarmos os estudos já citados, é bem provável que se repertirmos o 

presente experimento utilizando um substrato com textura intermediária entre areia e argila 

e um outro composto orgânico, chegaremos a um resultado igualmente satisfatório em 

termos de sobrevivência dos indivíduos resgatados e transplantados. Mesmo assim, não 

podemos deixar de contemplar a importância da preservação da biodiversidade local. 

              A limitação mais evidente desta técnica é a correta identificação das espécies 

coletadas, uma vez que a morfologia dos indivíduos jovens muitas vezes difere bastante da 

fase adulta; e o controle da irrigação, já que vimos que o excesso de água pode ser 

prejudicial tanto quanto a falta dela.  

              Em relação ao aspecto econômico, embora não seja foco deste estudo, observa-se 

que todo o trabalho desde o preparo dos saquinhos até a repicagem das mais de 2.000 

mudas, no primeiro experimento, foi rápido (6 dias úteis), sendo que o manejo posterior 

incorporou-se à rotina normal do viveiro já existente. Portanto, estima-se que esta seja uma 

atividade de baixo custo, para as condições locais. 

              A técnica do resgate e transplante de plântulas e plantas jovens como estratégia de 

produção de mudas vem se firmando cada vez mais como alternativa para restauração de 

áreas degradadas; no entanto a mesma precisa ser refinada para melhor aproveitar o 

material disponível e evitar desperdícios de qualquer natureza.                

               

 

7. Conclusão 

 

             Para este estudo, conclui-se que do ponto de vista técnico é necessário que se 

façam ajustes no manejo das mudas obtidas com o resgate das plântulas em relação à 

drenagem do substrato e à condução da irrigação. Também é preciso dar continuidade, 



transplantando as mudas para o campo e analisando-se os resultados. Do ponto de vista 

econômico, embora não tenha sido quantificado, estima-se que os custos operacionais, que 

são os mais relevantes, sejam baixos devido à mão-de-obra e infraestrutura já disponíveis 

na autarquia. Os benefícios ecológicos também são evidentes, pois espera-se boa 

adaptabilidade das mudas ao serem replantadas no entorno da nova represa. 

             A proteção e restauração das florestas paludosas e seu potencial como zona 

produtora de água pode e deve ser mais explorada e divulgada, considerando-se a atual 

disposição das empresas e governantes em promover ações sócio-ambientais, visando 

obter a certificação ambiental.    
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