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RESUMO 
A sucessão espontânea ou natural desempenha funções importantes nos 
ecossistemas, uma vez que mantém a biodiversidade regional e oferece uma gama 
de serviços ambientais. No entanto, a atividade antropogênica é um fator que 
modifica a estrutura e assembleia de espécies. Assim, foi analisada a regeneração 
natural em áreas degradadas ocupadas por duas diferentes coberturas vegetais e 
comparada a composição florística e a abundância dos indivíduos regenerantes. O 
estudo foi desenvolvido no município de Ibitirama, sul do Estado do Espírito Santo. 
Foram avaliadas duas fisionomias antropizadas, uma colonizada por gramíneas 
africanas - Brachiaria brizantha e Brachiaria decumbens, e outra área por 
Samambaia – Pteridium arachnoideum. Foram plotadas 20 parcelas de 2 x 10 m, 
sendo 10 parcelas em cada fisionomia, onde foram medidos os indivíduos arbóreos 
regenerantes com diâmetro a altura do peito (DAP) inferior a 5 cm e altura superior a 
0,30 m. Foi registrado um total de 107 indivíduos, pertencendo a 14 famílias 
botânicas, 15 gêneros e 18 espécies. O maior número de espécies e de indivíduos 
concentrou-se na fisionomia de samambaia, onde 84% das espécies foram 
registradas. As famílias com maior riqueza florística foram Fabaceae e Rutaceae. A 
espécie que destacou em valor de importância (VI) foi Tibouchina estrellensis (46%) 
na matriz contendo samambaia e 33% na matriz de pastagem. As gramíneas 
africanas desempenham forte papel competidor impedindo o desenvolvimento da 
vegetação lenhosa nativa, enquanto P. arachnoideum responde melhor ao 
restabelecimento de espécies nativas, embora exista o problema da alelopatia.  
PALAVRAS-CHAVE:  conservação, floresta ombrófila, mata atlântica, restauração 
florestal. 
  
 
 
 



 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

 

2224 

STRUCTURE OF NATURAL REGENERATION OF TREE SPECIES I N 
ENVIRONMENTS ANTHROPOGENIC LIMITROPHE THE CAPARAÓ N ATIONAL 

PARK, IBITIRAMA, ESPÍRITO SANTO STATE, BRAZIL 
 

ABSTRACT 
Spontaneous or natural succession perform important roles in ecosystems, since it 
maintains regional biodiversity and offers a range of environmental services. 
However, anthropogenic activity is a factor that modifies the structure and assembly 
of species. Thus, we analyzed the natural regeneration in degraded areas occupied 
by two different vegetation cover and compared the floristic composition and 
abundance of regenerating individuals. The study was conducted in the municipality 
of Ibitirama, south of the state of Espírito Santo. Two anthropized physiognomy were 
evaluated, one colonized by African grasses were evaluated - Brachiaria brizantha e 
Brachiaria decumbens, and another area by Fern – Pteridium arachnoideum. Were 
plotted of 20 plots of 2 x 10 m, with 10 plots in each physiognomy, where were 
measured regenerating trees with diameter at breast height (DAP) of less than 5 cm 
in length and 0,30 m height. A total of 107 individuals was recorded, belonging to 14 
botanical families, 15 genera and 18 species. The largest number of species and 
individuals concentrated in the physiognomy of fern, where 84% of the species were 
recorded. Families with higher species richness were Fabaceae and Rutaceae. The 
species highlighted in importance value (VI) was Tibouchina estrellensis (46%) in the 
matrix containing fern and 33% in the grassland matrix. African grasses perform 
strong role competitor preventing the development of native woody vegetation, while 
P. arachnoideum responds better to the reestablishment of native species, although 
there is the problem of allelopathy.  
KEYWORDS: Atlantic Forest, conservation, forest restoration, ombrophilous forest.   
 

INTRODUÇÃO 
A Floresta Atlântica apresenta elevada biodiversidade e é considerado um 

hotspot para a conservação da biodiversidade (MYERS et al. 2000). A dinâmica da 
destruição do Domínio Atlântico foi mais acentuado durante as últimas três décadas 
do século XX, resultando em alterações severas para os ecossistemas que 
compõem esse domínio, onde milhões de hectares foram desflorestados e 
convertidos em pastagens, lavouras e centros urbanos (BARBOSA, 2006), estando 
reduzida a cerca de 10% de sua cobertura original (FUNDAÇÃO SOS MATA 
ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE, 2013). 

Como resultado desse processo, milhões de hectares de terras foram 
rapidamente degradadas, devido à falta de manejo adequado, especialmente no que 
se refere à reposição de nutrientes e intensidade de pastoreio (LUGO, 1997) 
fazendo necessária a reposição de uma porção dessa vegetação natural para que 
se tenha o mínimo de cobertura natural exigido pela lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012 (BRASIL, 2012).  

A condução da regeneração natural, por exigir menor mão-de-obra e insumos, e 
com isso, menor custo de implantação de uma floresta (RODRIGUES et al., 2009), 
tem sido o modelo preferível para muitos restauradores. No entanto, o nível de 
conhecimento de sua aplicabilidade ainda é escasso. A velocidade e direção do 
processo de regeneração natural de determinada área, está condicionada ao tipo de 
impacto inicial, a presença de plântulas e brotações presentes na área, o banco de 
sementes presentes no solo e as sementes introduzidas na área proveniente da 
vegetação vizinha (HARPER, 1977; WHITMORE, 1984).  
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No entanto, um dos principais fatores relacionados ao processo de sucessão é a 
presença de gramíneas exóticas do gênero Brachiaria (CHEUNG et al., 2009), ou 
espécies nativas como Pteridium (SILVA MATOS & BELINATO, 2010) que podem 
em muitos casos inviabilizar o uso deste método, por inibirem o estabelecimento das 
plântulas lenhosas por sombreamento (FLORENTINE & WESTBROOKE 2004), ou 
inibição por alelopatia.  

O estudo sobre a regeneração natural de espécies arbóreas e arbustivas nativas 
ocorrentes em ecossistemas degradados, incluindo a estimativa de parâmetros 
populacionais e outros aspectos ecológicos, é um passo importante para a obtenção 
do conhecimento do comportamento das diferentes espécies que possam compor 
determinada vegetação (CALEGARIO et al., 1993).  

Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo investigar a regeneração 
natural em áreas degradadas ocupadas por duas diferentes coberturas vegetais no 
entorno do Parque Nacional do Caparaó, comparando a composição florística e a 
abundância dos indivíduos regenerantes.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo 
Este estudo foi desenvolvido nos limites da Ecovilla “Águas de Gaya” (41º 43´14,51´´ 
W e 20º 24´23,29´´S), distrito de Pedra Roxa, município de Ibitirama, região do 
Caparaó Capixaba (Figura 1), a uma altitude de 987 m. Foram avaliadas duas 
fisionomias antropizadas típicas da região do entorno do Parque Nacional do 
Caparaó: uma colonizada por gramíneas africanas - Brachiaria brizantha (Hochst. ex 
A. Rich.) Stapf e Brachiaria decumbens Stapf (Poaceae), e outra área por 
Samambaia – Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon (Dennstaedtiaceae). Ambas 
as áreas foram abandonadas a partir do ano de 2009 e fragmentos florestais em 
diversos níveis de conservação estão localizados ao redor das mesmas. 

A B

C D

E F
 

FIGURA 1. Mapa de localização da área de estudo e seus ambientes. Paisagens da Ecovilla Águas 
de Gaya (A) e rio Pedra Roxa (B), ambiente com predomínio de Brachiaria brizantha/ B. 
decumbens e seus regenerantes (C e D) e ambiente com predomínio de Pteridium 
arachnoideum e seus regenerantes (E) e amostragem (F).  
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As duas áreas possuem conjuntamente cerca de três ha e localizam-se em um 

vale úmido, às margens do Rio Pedra Roxa, com influência da Floresta Ombrófila 
Densa Montana (VELOSO et al., 1991). O clima da localidade é do tipo Cwb (clima 
tropical de altitude) de acordo com a classificação de KÖPPEN (1948), com 
precipitação e temperatura média anual de 1.391 mm e 17ºC, respectivamente, com 
predomínio de Latossolo vermelho-amarelo distrófico, bem drenado, inserido na 
Bacia Hidrográfica do Itapemirim. 
 
Amostragem 

Para a análise estrutural da regeneração natural, foram plotadas 20 parcelas de 
2 x 10 m, sendo 10 parcelas em cada fisionomia. As parcelas foram distribuídas de 
forma sistemática em quatro blocos de cinco parcelas (dois blocos por fisionomia), 
distanciadas 10 m uma da outra, perfazendo uma área amostral total de 400 m². 
Foram classificados como indivíduos arbóreos regenerantes aqueles com diâmetro a 
altura do peito (DAP) inferior a 5 cm e altura superior a 0,30 m. Foram mensuradas 
as circunferências a altura do solo (CAS) para todos os indivíduos amostrados. Os 
CAS foram transformados para diâmetro a altura do solo (DAS) para facilitar a 
entrada de dados nos cálculos estruturais. 

Foram coletados todos os materiais reprodutivos e vegetativos e posteriormente 
tratados de acordo com os princípios básicos estruturados por MORI et al. (1989). 
Os materiais foram identificados através do uso de literaturas atuais e específicas 
para as espécies brasileiras, além de consulta a exsicatas de herbários on-line. 

As famílias foram classificadas de acordo com o sistema proposto pelo 
Angiosperm Phylogeny Group III (APG, 2009). As espécies, sinonímias e os 
respectivos autores foram confirmados através da Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (FORZZA et al., 2014).  

Foram estimados os seguintes parâmetros tradicionais em estrutura 
fitossociológica de vegetação seguindo-se os procedimentos de MULLER-DOMBOIS 
& ELLENBERG (1974) e BROWER et al. (1998): densidades absoluta e relativa, 
dominâncias absoluta e relativa, frequências absoluta e relativa, e valor de 
importância (VI). A diversidade florística foi estimada utilizando-se o índice de 
Shannon (H’) através da base logarítmica natural (MAGURRAN, 1988) e a 
uniformidade foi obtida através do índice de equabilidade de Pielou (J). (BROWER & 
ZAR, 1984). Tanto a estrutura como os índices de diversidade e equabilidade foram 
estimados a partir do software Fitopac 2.1.2.85 (SHEPHERD, 2010).   

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram registrados um total de 107 indivíduos, pertencendo a 14 famílias 

botânicas, 15 gêneros e 18 espécies (Quadro 1). O maior número de espécies (16) e 
de indivíduos (91) concentrou-se na fisionomia de samambaia (Pteridium 
arachnoideum), onde 84% das espécies foram registradas, enquanto seis espécies e 
16 indivíduos estiveram presentes na matriz de pastagem (Brachiaria brizantha/ B. 
decumbens).  
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QUADRO 1. Lista de espécies lenhosas registradas em ambientes antropizados 
limítrofe ao Parque Nacional do Caparaó, Ibitirama, Espírito Santo. 

Fisionomias 
FAMÍLIA ESPÉCIE 

Brachiaria  Samambaia  

Apocynaceae Tabernaemontana laeta Mart.  X 

Asteraceae Eremanthus erythropappus(DC.) MacLeish X  

Bignoniaceae Jacaranda macrantha Cham. X X 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume  X 

Euphorbiaceae Croton floribundus Lund ex Didr. X  

Fabaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr.  X 

Fabaceae Fabaceae sp.   X 

Fabaceae Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby X X 

Indeterminada Indet.  X 

Lauraceae Nectandra oppositifolia Nees & Mart.  X 

Melastomataceae Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn. X X 

Myrtaceae Psidium guajava L.  X 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.  X 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. X X 

Rutaceae Dictyloma vandellianum A.Juss.  X 

Salicaceae Casearia sp.  X 

Ulmaceae Ulmaceae sp.  X 

Verbenaceae Vitex sp.  X 

Total 6 16 
 

 
As famílias com maior riqueza florística foram Fabaceae (3 espécies) e 

Rutaceae (2). A família Fabaceae também obteve destaque com relação ao número 
de espécies regenerantes em uma área de nascente conservada com presença de 
pastagem, no município de Lavras, MG (ALVARENGA et al., 2006), assim como em 
um trecho sob regeneração natural no Parque Estadual Lago Azul, Paraná 
(VIGILATO & ZAMPAR, 2011), isso pode demonstrar a facilidade dos 
representantes dessa família em colonizar áreas degradadas. Entretanto, merece 
destaque a família Melastomataceae, representada por apenas uma espécie 
(Tibouchina estrellensis), por apresentar a maior abundância na regeneração, 
concordando com os resultados obtidos por RIBEIRO et al. (2013). 

Os táxons com maior abundância de indivíduos foram T. estrellensis (36 
indivíduos), Piptadenia gonoacantha (30) e Jacaranda macrantha (8). As espécies 
que foram comuns às duas áreas foram T. estrellensis, Senna multijuga, Jacaranda 
macrantha e Zanthoxylum rhoifolium, enquanto que, Eremanthus erythropappus e 
Croton floribundus foram exclusivas da fisionomia de pastagem, sendo as demais, 
observadas na fisionomia de samambaia. 

O fato de T. estrellensis possuir a maior abundância de indivíduos nas duas 
áreas amostradas pode estar relacionado ao grande número de pequenas sementes 
que esta é capaz de produzir, sendo dispersas pelo vento. Além disso, conforme 
THOMAZ (2010), a espécie é comum nas matas de encosta da Floresta Atlântica, o 
que justificaria sua presença de forma abundante no local estudado. HARTIG & 
BECK (2003) indicaram que algumas espécies da família Melastomataceae 
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conseguem se desenvolver com sucesso devido à luz que penetra sob o dossel 
formado por P. arachnoideum, sendo também uma das explicações para T. 
estrellensis conseguir um bom desenvolvimento em meio à fisionomia de 
samambaia.  

A elevada densidade de P. gonoacantha pode ser explicada pelo grande número 
de indivíduos próximos à localidade de estudo que contribuem com a produção de 
muitos propágulos. Outro fato importante para a manutenção dessa densidade pode 
se referir à rusticidade da espécie por suportar a alta competição com P. 
arachnoideum. 

Os parâmetros fitossociológicos mostraram que a espécie mais importante nas 
duas fisionomias estudadas foi T. estrellensis com VI igual a 46% na matriz 
contendo samambaia (Tabela 1) e 33% na matriz de pastagem (Tabela 3).  

 
 

TABELA 1: Parâmetros fitossociológicos das espécies lenhosas regenerantes 
amostradas na fisionomia de samambaia (Pteridium arachnoideum) 
limítrofe ao Parque Nacional do Caparaó, município de Ibitirama, ES. N: 
número de indivíduos; DA: densidade absoluta (nº ind/ha); DR: densidade 
relativa (%); DoA: dominância absoluta; DoR: dominância relativa (%); FA: 
frequência absoluta; FR: frequência relativa (%); VI: valor de importância. 
Espécies ordenadas em sequência decrescente de VI. 

ESPÉCIE N DA DR DoA DoR FA FR VI 

Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn 36 1800 39,56 4,556 77,54 60 22,22 46,44 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. 
Macbr. 

30 1500 32,97 0,637 10,84 50 18,52 20,77 

Jacaranda macranthera Cham. 8 400 8,79 0,01 0,17 20 7,41 5,46 

Casearia sp. 2 100 2,2 0,093 1,59 20 7,41 3,73 

Tabernaemontana laeta Mart. 3 150 3,3 0,229 3,9 10 3,7 3,63 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 2 100 2,2 0,103 1,76 10 3,7 2,55 

Dictyloma vandellianum A.Juss. 1 50 1,1 0,067 1,14 10 3,7 1,98 

Ulmaceae sp. 1 50 1,1 0,057 0,98 10 3,7 1,93 

Indet. 1 50 1,1 0,053 0,9 10 3,7 1,9 

Fabaceae sp.  1 50 1,1 0,025 0,43 10 3,7 1,75 

Vitex sp. 1 50 1,1 0,019 0,33 10 3,7 1,71 
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & 
Barneby 

1 50 1,1 0,01 0,16 10 3,7 1,66 

Nectandra oppositifolia Nees & Mart. 1 50 1,1 0,006 0,11 10 3,7 1,64 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. 
& Schult. 

1 50 1,1 0,003 0,05 10 3,7 1,62 

Trema micrantha (L.) Blume 1 50 1,1 0,004 0,07 10 3,7 1,62 

Psidium guajava L. 1 50 1,1 0,002 0,04 10 3,7 1,61 

Total 8 4550 100 6 100 270 100 100 
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TABELA 2:  Parâmetros fitossociológicos das espécies lenhosas regenerantes   
amostradas na fisionomia de braquiária (Brachiaria brizantha e B. 
decumbens) limítrofe ao Parque Nacional do Caparaó, município de 
Ibitirama, ES. N: número de indivíduos; DA: densidade absoluta (nº ind/ha); 
DR: densidade relativa (%); DoA: dominância absoluta; DoR: dominância 
relativa (%); FA: frequência absoluta; FR: frequência relativa (%); VI: valor 
de importância. Espécies ordenadas em sequência decrescente de VI. 

 

 
Tanto a densidade como a dominância dos indivíduos de T. estrellensis foi 

determinante para o alto valor de importância na fisionomia de samambaia. Já na 
pastagem as maiores contribuições para a importância da espécie foram à 
densidade e a frequência dos indivíduos. Todavia as espécies de maior VI podem 
variar de um local para outro, mesmo em uma fitofisionomia equivalente, o que pode 
ser devido a fatores físicos ou de sucessão. Fato é que T. estrellensis pode ser uma 
espécie com potencial capacidade para sobressair sobre matrizes altamente 
competitivas como é o caso da pastagem e da samambaia. 

 A segunda espécie mais importante dentro da matriz de pastagem foi 
representada por Jacaranda macrantha, com VI igual a 30%. Esta entrou na posição 
de destaque devido à sua dominância, apesar do pequeno número de indivíduos (2). 
Sua área basal mostrou-se muito elevada em relação às demais devido à existência 
de rebrota, provocada pela roçada periódica durante a época que a área foi 
manejada para criação de gado.  

Piptadenia gonoacantha foi a espécie dentro da matriz de samambaia com o 
segundo maior VI representando 21% desta área, sendo a densidade de indivíduos 
responsável pela representatividade do índice. Essa espécie também foi citada entre 
as mais importantes em valor de cobertura em solo calcário no interior do estado de 
São Paulo em regeneração com até 25 anos de idade (AIDAR et al., 2001). 

 Pteridium arachnoideum é uma espécie típica de ambientes degradados 
fazendo parte da regeneração natural das regiões sul, sudeste, nordeste, centro-
oeste e norte do Brasil (SCHWARTSBURD, 2014). Este fato pode estar relacionado 
à maior riqueza e diversidade encontrada na fisionomia de samambaia quando 
comparada com à matriz de pastagem que apresentou um reduzido número de 
espécies e abundância de indivíduos, possivelmente devido à forte competição por 
nutrientes que Brachiaria brizantha/ B. decumbens proporciona. A competição 
exercida pelas gramíneas africanas, neste caso, foi bem mais severa, visto que 
ambas as áreas foram abandonadas ao mesmo tempo e as mesmas se encontram 
próximas a fontes de propágulos. Em discordância com estes resultados, alguns 
autores (SILVA MATOS & PIVELLO, 2009; ROOS et al., 2010; SILVA MATOS & 
BELINATO, 2010; RIBEIRO et al., 2013) concordam que áreas cobertas 

ESPÉCIE N DA DR DoA DoR FA  FR VI  

Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn 6 300 37,50 0,210 23,47 50 38,46 33,14 

Jacaranda macranthera Cham. 2 100 12,50 0,637 70,98 10 7,69 30,39 

Croton floribundus Lund ex Didr. 5 250 31,25 0,0190 2,12 40 30,77 21,38 

Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby 1 50 6,25 0,018 2,02 10 7,69 5,32 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 50 6,25 0,008 0,90 10 7,69 4,95 

Eremanthus erythropappus(DC.) MacLeish 1 50 6,25 0,004 0,43 10 7,69 4,79 

Total 16 800 100 0,896 100 130 100 100 
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completamente por P. arachnoideum proporcionam a perda de diversidade de 
espécies por inibição da germinação de sementes, devido ao fato dessa espécie 
produzir substâncias alelopáticas impedindo o desenvolvimento de propágulos que 
são dispersos para essa matriz, além do sistema rizomatoso capaz de suportar 
incêndios. No entanto, experimentos de campo mostram que as espécies pioneiras, 
como ocorre no presente estudo, são aparentemente mais resistentes ao P. 
arachnoideum do que as espécies secundárias (SILVA MATOS & BELINATO, 2010) 
o que suporta os resultados encontrados no presente estudo. 

É interessante mencionar também que existe uma relativa contribuição no 
processo regenerativo da área estudada por conta da abundância de Assa-peixe 
(Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob) servindo como poleiro natural para 
descanso e nidificação de aves. Poleiros naturais e artificiais viabilizam a introdução 
de importantes espécies que, colaboram com a entrada de material para a biota do 
solo, introduzindo espécies chave de fauna e flora, que em condições normais não 
chegariam a estas áreas (RONCHI & IZA, 2013).  

A área com domínio de samambaia obteve o maior índice de diversidade 
florística (H’=1,72 nats./ind.) frente aos 1,54 nats./ind. estimados para a área 
colonizada por pastagem. Entretanto, estes resultados apesar de próximos, não 
refletem a discrepância esperada entre as matrizes, isso pode ser observado 
quando compara-se a equabilidade. Na matriz de samambaia o índice foi de 0,62 e 
para a matriz de pastagem 0,84. A menor uniformidade (equabilidade) na fisionomia 
de samambaia considera que algumas espécies encontradas nesta área (T. 
estrellensis e P. gonoacantha) possuem maior número de indivíduos, sendo as 
outras 14 com densidades muito menores, apesar disso a diversidade de espécies 
foi grande. O contrário é observado para a área de pastagem onde a distribuição do 
número de indivíduos entre as espécies foi mais uniforme, porém a diversidade de 
espécies foi menor. 

De acordo com os resultados analisados existem claras diferenças na 
composição florística e estrutura da regeneração natural nos primeiros quatro anos 
após o abandono de áreas antropizadas na região do Caparaó Capixaba. As 
gramíneas africanas desempenham forte papel competidor impedindo o 
desenvolvimento da vegetação lenhosa nativa, enquanto P. arachnoideum responde 
melhor ao restabelecimento de espécies nativas, embora exista o problema da 
alelopatia. 

 

CONCLUSÕES 
Apesar do pouco tempo em processo de sucessão da área estudada, nossos 

resultados evidenciaram maior riqueza e diversidade de regenerantes arbóreos na 
matriz de samambaia (Pteridium arachnoideum), que é mais permeável, quando 
comparada com a de pastagem (Brachiaria brizantha/ B. decumbens). Maiores 
intervenções são necessárias na fisionomia de pastagem para que o processo de 
sucessão seja eficaz, uma vez que existem fragmentos florestais nas periferias e 
reforça que somente o isolamento da área não é suficiente para restaurar ambientes 
ocupados por estas gramíneas. Ações de manejo mais intensivo, como roçada 
manual seletiva, coroamento de regenerantes, implantação de técnicas nucleadoras 
(colocação de poleiros artificiais, núcleos de Anderson, transposição de solo e 
sementes, núcleos de galharia) e plantio misto de espécies são necessárias. Estes 
processos são fundamentais para reestabelecer as funcionalidades do ecossistema 
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e promover as interações ecológicas, hoje depauperadas. Por fim, estudos 
subsequentes sobre a dinâmica da sucessão na área estudada são necessários 
para gerar conclusões mais consistentes sobre a real influência destas fisionomias 
nos processos sucessionais.  
 

AGRADECIMENTOS 
A CAPES pelo auxílio na bolsa de mestrado do primeiro e terceiro autor. Ao Sr. 

Anderson Baudson Moreira e demais membros da Ecovilla Águas de Gaya pela 
hospedagem, acolhida e licença para realização deste estudo.  
 

 
REFERÊNCIAS 

AIDAR, M.P.M.; GODOY, J.R.L.; BERGMANN, J.; JOLY, C.A. Atlantic Forest 
succession over calcareous soil, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR, 
SP. Revista Brasileira de Botânica  v. 24, n. 4, p. 455-469, 2001. 
 
ALVARENGA, A. P.; BOTELHO, S. A.; PEREIRA, I. M. Avaliação da regeneração 
natural na recomposição de matas ciliares em nascentes na região sul de minas 
gerais. Cerne , v. 12, n. 4, p. 360-372, 2006.  
 
BARBOSA, L.M. Manual para recuperação de áreas degradadas do Estado de São 
Paulo: Matas Ciliares do Interior Paulista . São Paulo: Instituto de Botânica, p. 129, 
2006. 
 
BRASIL. CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO . Estabelece normas gerais com o 
fundamento central da proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de 
vegetação nativa em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico. 
Brasil, 2012.  
 
BROWER, J. E; ZAR, J. H. Field and Laboratory Methods for General Ecology . 
Dubuque, 1984. 
 
BROWER, J. E.; ZAR, J. H.; VON ENDE, C. N.. Field and Laboratory Methods for 
General Ecology . 4.ed. New York: McGraw-Hill, 1998. 
 
CALEGARIO, N.; SOUZA, A. L. de.; MARANGON, L. C.; SILVA, A. F. de. 
Parâmetros florísticos e fitossociológicos da regeneração natural de espécies 
arbóreas nativas no sub-bosque de povoamentos de Eucalyptus. Revista Árvore , v. 
17, n. 1, p. 16-29. 1993.  
 
CHEUNG, K.C.; MARQUES, M.C.M.; LIEBSCH, D. Relação entre a presença de 
vegetação herbácea e a regeneração natural de espécies lenhosas em pastagens 
abandonadas na Floresta Ombrófila Densa no Sul do Brasil. Acta botanica 
brasilica,  v. 23, n. 4, p. 1048-1056, 2009. 
 
FORZZA, R.C.; STEHMANN, J. R.; NADRUZ, M.; FILARDI, F. L. R.; COSTA, A.; 
CARVALHO JR, A. A.; PEIXOTO, A. L.; WALTER, B. M. T.; BICUDO, C.; MOURA, 
C. W. N.; ZAPPI, D.; COSTA, D. P.; LLERAS, E.; MARTINELLI, G.; LIMA, H. C.; 
PRADO, J.; BAUMGRATZ, J. F. A.; PIRANI, J. R.; SYLVESTRE, L.; MAIA, L. C.; 



 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

 

2232 

LOHMANN, L.G.; PAGANUCCI, L.; ALVES, M. V. S.; SILVEIRA, M.; MAMEDE, M. 
C. H.; BASTOS, M. N. C.; MORIM, M. P.; BARBOSA, M. R.; MENEZES, M.; 
HOPKINS, M.; LABIAK, P. H. E.; GOLDENBERG, R.; SECCO, R.; RODRIGUES, R. 
S.; CAVALCANTI, T.; SOUZA, V. C.. Lista de Espécies da Flora do Brasil . Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br. 
 
FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
ESPACIAIS – INPE. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântic a 
período 2008-2010 . São Paulo, SP, p. 120, 2013. 
 
FLORENTINE, S.K.; WESTBROOKE, M.E. Restoration on abandoned tropical 
pasturelands - do we know enough? Journal for Nature Conservation,  v. 12, p. 85-
94, 2004. 
 
HARPER, J. L. Population biology of plants. New York: Academic, 892 p., 1977. 
 
HARTIG, K.; BECK, E. The bracken fern (Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon) 
dilema in the Andes of southern Ecuador. Ecotropica  v. 9, p. 3-13, 2003. 
 
KÖPPEN, W. Climatologia: con un estudio de los climas de la tierra. Fondo de 
Cultura Econômica . México. p. 479, 1948. 
 
LUGO, A. E. The apparent paradox of reestablishing species richness on degraded 
lands with tree monocultures. Forestry Ecology and Management , n. 99, p. 9-19, 
1997.  
 
MAGURRAN, A. E. Ecological diversity and its measurement . New Jersey: 
Princeton University Press, 179 p., 1988.  
 
MORI, S. A.; SILVA, L. A. M.; LISBOA, G.; CORADIN, L.. Manual de manejo do 
herbário fanerogâmico . Ilhéus, Bahia: Centro de Pesquisa do Cacau, 1989.  
 
MUELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, G.H. Aims and methods of vegetation 
ecology . New York: John Wilwy & Sons, p. 547, 1974. 
 
MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B.; KENT, 
J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858, 2000. 
 
RODRIGUES, R. R.; LIMA, R. A. F.; GANDOLFI, S. NAVE, A. G. On the restoration 
of high diversity forests: 30 years of experience in the Brazilian Atlantic Forest. 
Biological Conservation , v. 142, n. 6, p. 1242–1251, 2009. 
 
RONCHI, D.L.; IZA, O.B. Indução da regeneração natural de uma área degradada 
através de técnicas nucleadoras. Revista Científica da Faculdade de Educação e 
Meio Ambiente v.1, n.4, p. 1-17, 2013. 
 
ROOS, K.; ROLLENBECK, R.; PETERS, T.; BENDIX, J.; BECK, E. Growth of tropical 
bracken (Pteridium arachnoideum): response to weather variations and burning. 
Invasive Plant Science and Management,  v. 3, p. 402-411, 2010. 



 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

 

2233 

 
RIBEIRO, S.C.; BOTELHO, S.A.; FONTES, M.A.L.; GARCIA, P.O.; ALMEIDA, H.S. 
Regeneração natural em áreas desmatadas e dominadas por Pteridium aquilinum 
(L.) Kuhn. na Serra da Mantiqueira. Cerne , v. 19, n. 1, p. 65-76, 2013. 
 
SILVA MATOS, D.M.; BELINATO, T. A. Interference of Pteridium arachnoideum 
(Kaulf.) Maxon. (Dennstaedtiaceae) on the establishment of rainforest trees. 
Brazilian Journal of Biology , v. 70, p. 311-316, 2010. 
 
SILVA MATOS, D.M.; PIVELLO, V.R. O impacto das plantas invasoras nos recursos 
naturais de ambientes terrestres alguns casos brasileiros. Ciência e Cultura 
(SBPC), v. 61, p. 27-30, 2009. 
 
SCHWARTSBURD, P.B. Dennstaedtiaceae in Lista de Espécies da Flora do 
Brasil . Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB90942>. Acesso em: 09 Set. 
2014 
 
SHEPHERD, G.J. FITOPAC versão 2.1.2.85 . Campinas, Universidade Estadual de 
Campinas, 2010. 
 
THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP. An update of the Angiosperm 
Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APGIII. 
Botanical Journal of the Linnean Society , p.399-436, 2009. 
 
THOMAZ, L.D. A Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, Brasil: de Vasco 
Fernandes Coutinho ao século 21. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão , v. 
27, p. 5-20, 2010. 
 
VELOSO, H., RANGEL FILHO, A.; LIMA, J. Classificação da vegetação brasileira 
adaptada a um sistema universal . Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 123 p., 1991. 
 
VIGILATO, G.R.; ZAMPAR, R. Suscetibilidade das zonas de recuperação de uma 
unidade de conservação à invasão biológica por espécies arbóreas exóticas. 
Revista Saúde e Biologia  v.6, n.3, p.25-37, 2011. 
 
WHITMORE, T. C. Tropical rain forests dynamics on the far east . Oxford: 
Clarendon, 352 p., 1984. 
 
 
 


