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Este trabalho foi desenvolvido na Reserva Florestal EMBRAPA/EPAGRI localizado 
em Caçador SC, com o objetivo de avaliar a diversidade e restauração da área 
degradada através do plantio de mudas nativas. Foram implantadas 40 parcelas 
amostrais para o levantamento florístico, mas apenas 16 parcelas foram estudadas, 
por ter a mesma composição florística. O método utilizado para a restauração 
florestal foi através de plantio de mudas, foram inserida 3 parcelas amostrais onde  
foram plantadas 8 espécies arbóreas. Todas seguiram as mesmas tipologias para 
reserva (Predominância de Araucária, Baixa densidade de Araucária, Vassourão, 
Canela, Bracatinga, Canela-guaicá, Taquaral e Vegetação de Várzea). Após a coleta 
de dados, pode-se observar que a grande concentração se espécies pioneiras pode 
interferir na dinâmica das populações arbóreas afetando a sua regeneração e 
crescimento. Para o plantio de mudas e regeneração, o Pinheiro brasileiro (Araucaria 
angustifolia) foi a espécies que teve a maior mortalidade. Outra espécie que se 
destacou foi o Cedro (Cedrela fissilis) que teve o, maior índice de sobrevivência Com 
este trabalho, pode-se dizer que o plantio de mudas nativas é uma forma de 
aceleração na recuperação da diversidade e enriquecimento do ecossistema.   

Palavras-chave: Recuperação de Áreas Degradadas, Tipologia Florestal e Taquaras. 
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A Floresta Ombrofila Mista (FOM) sofreu uma exploração intensa, na época 

imaginavam que recursos naturais eram inesgotáveis pensando somente no sistema 

econômico e em satisfazer as suas necessidades sem estar preocupados com as 

gerações futuras.  A floresta de araucária recebeu o impacto da ação do homem 

para sustentar a economia do estado (THOMÉ, 1995). No passado o machado e o 

fogo trabalhavam juntos para a retirada da cobertura vegetal prejudicando o 

ecossistema e destruindo os nichos ecológicos. 

O fogo afasta qualquer possibilidade de regeneração da floresta, salvo 

algumas exceções, devidas as condições muito peculiares. Destrói as plantas 

nascidas à estação precedente e influência nas árvores que vão desaparecendo 

pouco a pouco. Entretanto a ação antrópica modificou a estrutura da vegetação 

natural tanto em extensão quanto na composição florística, colocando em risco o 

processo de regeneração da espécie.   A floresta Atlântica esta sendo destruída pela 

ação antrópica, onde grande parte da diversidade estão extintas antes mesmo que 

se conheça o potencial ecológico, genético e a importância econômica das espécies. 

(ALMEIDA, 2000). Com estes distúrbios pode ocasionar um crescimento 

populacional de mesma espécie, que talvez prejudique ou beneficie o 

desenvolvimento da plantas vizinhas.  

Terra et.al. (2007), indicam que nos remanescentes da FOM com maior 

perturbação antrópica, as taquaras podem dominar o sub-bosque e comprometer a 

regeneração natural de espécies arbórias. A presença de Taquaras 

(Bambusoideae), em florestas de araucária antrópizadas, e a baixa regeneração 

indicam uma relação de competição por água durante a estação seca ou por luz 

durante a estação úmida, também pode ser classificada como um filtro ecológico. 

Poucos estudos  tem sido realizado sobre a história natural e a influência do 

bambu na estrutura da dinâmica da floresta.  

A cada 30 anos ocorre a floração e frutificação e o fenômeno da seca da 

taquara que causam impactos ecológicos com sua presença. Após a morte da 

taquara ocorre o fenômeno da ratada que transmite a doença Hantavirose 

prejudicando a saúde do ser humano e também pode facilitar os incêndios florestais.  
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A última seca da taquara foi observada em 2005 e 2006, sendo assim a área 

ideal para que seja iniciado o trabalho de monitoramento da regeneração natural e 

desenvolvimentos das mudas. Antes da ocorrência da seca da taquara poderíamos 

observar uma mata fechada com uma grande cobertura vegetal, após a sua morte 

criou grandes clareiras modificando totalmente sua paisagem (TERRA, 2007). 

Fragmentos da vegetação nativa cercado por agricultura, pastagens e outros 

são os resultados dos crescimentos desordenados da população humana e ação 

antrópica, no caso da Floresta Ambrófila Mista (FOM) este processo é avassalador. 

Como os fragmentos estão menos conectados, reduzem os bancos de semente e 

habitat silvestre. Por estes motivos deve-se pensar em um modo de dar uma 

melhoria na paisagem e enriquecimento através da recuperação da área perturbada, 

conforme Galvão (2000), área degradada é aquela que após o distúrbio teve 

eliminado os seus meios de regeneração natural, apresenta baixo resiliência, em 

constante, é considerado área perturbada a que sofreu distúrbio, mas manteve 

meios de regeneração biótica.  

O experimento foi realizado na Reserva florestal EMBRAPA/EPAGRI no 

município de Caçador-SC, tendo como objetivo avaliar a diversidade em diferentes 

tipologias e verificando a sucessão através de sistemas de manejos florestais por 

regeneração em capoeiras, em que predominam taquarais e, com o plantio de oito 

espécies arbóreo. Fazer um levantamento de sobrevivência de espécies e Araucaria 

angustifolia influenciar o seu desenvolvimento e contrapor a possível utilização da 

taquara para artesanato aumentando a renda familiar.  
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2.1 SUCESSÕES ECOLÓGICAS 

O termo sucessão é utilizado para descrever processos dinâmicos de 

modificação na composição de espécies e estrutura de uma comunidade vegetal ao 

longo do tempo, até que esta atinja um estado próximo do equilíbrio dinâmico com o 

ambiente, que é denominado clímax (MEDEIROS, 2004) 

Todos os sistemas naturais têm ciclos de crescimento, estabilização, 

senescência e morte, vivendo em constante renovação, o que incrementa sua 

produtividade e biodiversidade (SERRÃO; JARDIM; NEMER, 2003).  

Algumas evidências indicam que as maiorias das espécies arbóreas 

requerem abertura de dossel, com concomitante incremento de incidência luminosa 

em algum momento de sua vida para que possam atingir a maturidade reprodutiva 

(GUILHERME, 2000). A sucessão secundária consiste no mecanismo pelo quais as 

florestas tropicais se auto-renovam, através da cicatrização em locais perturbados, 

como as clareiras. 

Após a abertura do dossel as espécies pioneiras crescem rapidamente sob 

condições de muita luminosidade e tem outras características diferentes das outras 

árvores que dominam a floresta adulta. O processo geral da sucessão é que os 

fatores climáticos permanecerem constantes, o processo da sucessão seria lento e 

quase se interromperia culminando em uma comunidade clímax, que serve como 

ponto de referencia a mudança da comunidade (RAVEN;EVERT E EICHHORN, 

2001). 

A formação e o repovoamento de clareiras criadas por distúrbio natural 

desempenham um papel-chave manutenção da diversidade de várias espécies em 

comunidades de florestais. As diferenças de crescimento entre espécies secundárias 

e climáticas são pequenas em relação às pioneiras, e isto se deve ao fato de que as 

últimas requerem menores quantidades de nutrientes na fase inicial de crescimento. 

Fatores como micro e macro nutrientes, microorganismos e características físicas e 

compactação do solo podem ser responsáveis pela diferença do crescimento das 
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plantas. Estas variações do solo normalmente estão associadas a variações da 

topografia (DAVIDE, 1994). 

No entanto, a competição interespecífica por ambientes favoráveis ao 

estabelecimento das plantas, ao longo do tempo evolutivo, pode estar gerando 

adaptações nas estratégias de regeneração das espécies (GUILHERME, 2000). 

2.1.1 Regeneração Natural  

Segundo Medeiros (2004) a regeneração natural ocorre no sistema de alto 

fuste, iniciando-se pela maturação e germinação da semente, atingindo o estágio de 

crescimento que suporta a concorrência com as outras espécies.   A garantia da 

permanência de determinada espécie em uma floresta é função direta do número de 

indivíduos e de sua distribuição nas classes de diâmetro. Desta forma, uma 

densidade populacional baixa significa que existe possibilidade maior dessa espécie 

ser substituída por outra no desenvolvimento da floresta, por razões naturais ou em 

razão das perturbações ocorridas na área. Onde à fonte de sementes e dispersão 

adequada, o reflorestamento, além de seu caráter de enriquecimento, tem 

desempenhado a função de estimular e acelerar o processo de sucessão natural 

(KAGEYAMA E CASTRO, 1989).   

A composição da dinâmica da regeneração natural da vegetação nos trópicos 

depende do conhecimento do conjunto de fatores que contribui para formar o 

potencial vegetativo de determinada área. Esses fatores são representados pela 

capacidade de brotações das espécies, presentes anteriormente a um determinado 

distúrbio, pela capacidade de dispersão e de produção de sementes da vegetação 

circunvizinha, pelas sementes presentes no solo da área anteriormente ao distúrbio 

e que constituem o banco de sementes e a existência de clareiras (MEDEIROS, 

2004). 

Almeida (2000), diz que temos que conhecer a restauração florestal a sua 

influência do processo como polinização e dispersão de sementes realizadas 

principalmente pelos animais, influenciam o estabelecimento das espécies de 

diferentes estágios sucessionais e a presença de população. As características das 

dispersões podem ser classificadas em: 
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a) Anemocólica: que apresentam estruturas que favorecem o transporte pelo 

vento. 

b) Autocólicas: que apresentam mecanismos de dispersão por queda livres 

das sementes (pela gravidade). 

c) Zoocólicas: que apresentam elementos comestíveis e são procurados e 

dispersas por animais. 

d) Hidrocólicas: que são dispersas por meio aquático (chuva). 

Onde à fonte de sementes e dispersão adequada, o reflorestamento, além de 

seu caráter de enriquecimento, tem desempenhado a função de estimular e acelerar 

o processo de sucessão natural (KAGEYAMA e CASTRO, 1989).  

Afinal, numa simples conta de probabilidades, é mais fácil que o lugar 
adequado de uma planta seja encontrado pela árvore-matriz e seus agentes 
dispersores, do que através da mão do diligente agricultor que a planta em 
covas num espaçamento definitivo e em linha. (VIVAN, 1998). 

Dessa forma, o estudo do banco de sementes do solo, a regeneração natural 

e a fitossociologia de indivíduos arbóreos são importantes em ecossistemas 

florestais, pois fornecem dados sobre a dinâmica do processo de sucessão natural, 

permitindo que sejam feitas várias interferências sobre o processo de sucessão, 

assim como a adoção de técnicas de manejo para a conservação da biodiversidade 

ou recuperação de exploradas (MEDEIROS, 2004). 

Quando uma determinada área de floresta sofre alteração na abertura natural 

de uma clareira, um desmatamento ou um incêndio, a sucessão secundária se 

encarrega de promover a colonização da área aberta e conduz a vegetação através 

de uma série de estágios sucessionais, caracterizados por grupos de plantas que 

vão se substituindo ao longo do tempo, modificando a condições ecológicas locais 

até chegar a uma comunidade bem estruturada e mais estável (MARTINS, 2001). 

Em casos drásticos como queimadas, retiradas da camada superficiais do 

solo, aplicação de herbicidas, o banco de sementes é geralmente eliminado da 

superfície, dificultando a regeneração natural e tornando necessário a intervenção, 

como plantio de mudas (ALMEIDA, 2000). 
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A presença de determinada espécie depende não somente da disponibilidade 

de sementes no solo, mas também da ocorrência de locais adequados, que 

ofereçam condições de germinação e desenvolvimento dessa espécie. 

Em alguns casos, a ocorrência de espécies invasoras, principalmente 

gramíneas exóticas como o Capim-gordura (Melinis minutiflora) e trepadeiras, pode 

inibir a regeneração natural das espécies arbóreas, mesmo que estejam presentes 

no banco de sementes ou que chegou à área, via dispersão. Nesta situação, é 

recomendada uma intervenção no sentido de controlar a população de invasoras 

agressivas e estimular a regeneração natural (MARTINS, 2001). 

O primeiro passo para escolha do modelo de restauração natural é a 

existência de bancos de sementes ou plântulas de espécies pioneiras e áreas com 

vegetação natural próximas, para funcionar como fonte de sementes por dispersão 

natural a área de interesse. Desse modo, não há necessidade de introdução de 

espécies, sendo possível a utilização da regeneração natural como forma mais 

adequada de restauração da área. Podendo-se eliminar espécies invasoras para 

não retardar ou impedir a sucessão. A presença de uma significativa regeneração é 

comum em regiões com razoável cobertura vegetal remanescente, e apresenta 

surpreendente diversidade (NUNES, 2007).

2.1.2 Nichos Ecológicos  

O conceito de nicho está associado à posição biológica ou funcional que uma 

espécie ocupa num determinado ecossistema. O nicho descreve como uma espécie 

usa os recursos do ambiente (como utiliza a energia circulante, o que come, onde, 

como e que momento do dia o faz), como ela é afetada por fatores físicos (a que 

horas do dia ou da noite, ou em que estação do ano tem maior atividade ou se 

reproduz) e por outras espécies e como sua existência afeta outros organismos que 

vivem no mesmo habitat (se são predadores ou presas). Ou seja, como a espécie se 

apresenta no quadro geral do ecossistema. Pode-se dizer de forma geral, que se o 

habitat é o lugar físico, então o nicho é o lugar funcional de determinada espécie em 

um ecossistema. Espécies convivendo em um mesmo habitat possuem nichos 

ecológicos diferentes. Mesmo que haja uma sobreposição, ela será somente parcial. 



bC

Ou seja, dois animais podem se alimentar de forma semelhante e procurar alimentos 

em horários parecidos, mas dificilmente serão iguais em todo o seu habitat. Eles 

podem, por exemplo, se reproduzir em épocas diferentes do ano. Pode-se admitir a 

sobreposição, mas não a igualdade de nichos (ECOLOGIA, 2007).

Existem nichos de curta transitoriedade, que por razão da variação da 

radiação, matéria orgânica, umidade e vento apresentam ciclos curtos. Os nichos 

como lugares onde as espécies fazem o “refinamento“ de sua estratégia na 

ocupação de espaços para uso dos recursos, podem ser muito efêmeros e 

especializados. As demissões do terreno, ou afloramento de rochas que retem 

umidade e matéria orgânica e abriga sementes são nichos, efêmeros e 

especializados que funcionam como “postos avançados”, instrumentos importantes 

na recolonização de áreas degradadas, porque podem abrigar espécies mais 

avançadas da sucessão (VIVAN, 1998). 

2.1.3 Dinâmicas Populações 

É a interação dos organismos com outros organismos, com grande forma 

física e química que agem com as funções motrizes primaria; os organismos são 

simplesmente de forma passiva a esta força, elas se modificam, mudam e regulam o 

ambiente físico dentro dos limites impostos pela lei natural que vai determinar à 

transformação de energia e a ciclagem de material. Com o sistema genético e o 

ambiente determina o curso da seleção natural, á forma que os organismos 

individuais vão se otimizando a sua sobrevivência, vai se modificando o ecossistema 

ao longo tempo evolutivo. (CURTIS, 1977). 

2.1.3.1 Grupo populacional  

População pode ser definida como um conjunto de organismos de mesmas 

espécies que ocupam o mesmo espaço, (ou outros grupos dentro dos quais os 

indivíduos podem intercambiar a informação genética) (CURTIS, 1977). 



bD

Onde não ocorreu perturbação com baixa probabilidade de estresse física tal 

como tempestade e incêndios, as populações tende a se regular biologicamente até 

certo ponto a densidade se auto-regulada (CURTIS, 1977). 

A capacidade de crescimento de uma população biológica está relacionada à 

sua capacidade de reprodução em determinado intervalo de tempo. Essa 

capacidade é chamada de potencial biótico. Alguns fatores podem influenciar no 

crescimento de uma população, aumentando ou limitando. A presença de alimento é 

um fator que pode acelerar o crescimento de uma população. Por outro lado, a falta 

de alimento é um fator limitante, pois os indivíduos morrem de fome, ou crescem 

subnutridos, deixando menos descendentes. Outros fatores limitantes ao 

crescimento populacional são: falta de espaço , a presença de competidores, 

predação, clima, etc (WIKIBOOKS,2000) 

Uma população possui vários características com funções estatísticas, são de 

propriedade do grupo não sendo das características dos indivíduos dentro do grupo 

(CURTIS, 1977). Uma destas propriedades é a densidade refere-se ao número de 

indivíduos de determinada espécie por unidade de área. É uma medida precisa, que 

permite comparações diretas de diferentes áreas e diferentes espécies e é uma 

medida absoluta da abundância de determinada espécie (MEDEIROS, 2004).  

A natalidade é a capacidade de uma população aumentar, e mortalidade 

refere-se à morte dos indivíduos da população (CURTIS, 1977). 

2.1.3.2. Comunidade 

É o grupo de indivíduos de várias espécies em uma determinada área, nem 

um organismo vivo da comunidade vivem isoladamente seja no bosque nas 

pastagens, uma lagoa. Cada indivíduo participa de certa interação tanto com outro 

organismo como no componente inerte do ambiente, um ecossistema não só inclui 

diversos organismos dentro da comunidade, mas seu ambiente físico e sua 

interação tanto quantos outros organismos como o ambiente (CURTIS, 1977). 

As modificações ocorridas numa comunidade são causadas por alterações 

das condições abióticas e bióticas, decorrentes de atividades dos próprios 

componentes da comunidade, ou devido a fatores externos, com conseqüências na 

probabilidade de estabelecimento e sobrevivência de cada espécie (MEDEIROS, 
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2004). Os fatores que podem promover estas alterações no curso da sucessão são: 

fogo, atividades antrópicas, herbívoros e outros, sendo o fogo um dos mais 

importantes (MEDEIROS, 2004) 

As interações populacionais vão ocorrer na comunidade media podendo 

mudar diferentes condições ou durante o estádio sucessivo, as espécie poderiam 

exibir parasitismo (é um ataque direto afetado a outra população) e uma época 

exibem comensalismo (quando a população se beneficiada, enquanto a outra não é 

afetada) e em outra completamente neutra (quando nem uma população é afetada 

pela associação pela outra) (CURTIS,1977). 

Quando duas espécies da população interagem apresenta efeitos benéficos 

uma sobre a outra, no lugar dos efeitos prejudiciais crescem e vingam atingindo o 

equilíbrio mutuamente benéfico que é chamado de mutualismo que ocorrem por 

interação biológica no qual o crescimento a sobrevivência ou reprodução as 

espécies são incrementadas. Em muitos mutualismos nenhum dos parceiros podem 

sobreviver sem a outra.  

Uma população muitas vezes pode afetar o crescimento da outra população 

dando uma taxa de mortalidade, com isso elas podem se alimentar dos outros 

membros da outra população. A competição e a predação diminui ao taxa de 

crescimento da população afetada, mas isto não significa necessariamente que a 

interação seja nociva (ODUM, 1988). 

2.1.3.3 Competição entre espécies 

         

É uma interação de membros de mesma população ou duas populações a fim 

de obter recurso mutuamente necessário disponível de quantidade limitada. Elas vão 

competir por água, nutrientes e luz para melhor desenvolvimento que pode interferir 

no crescimento das outras espécies.  

As plantas maiores, por sua diferença em altura a distribuição das folhas 

forma da copa dificulta a passagem da luz para as plantas de baixo crescimento, 

algumas interações competitivas podem produzir substâncias químicas. 

Efeitos alelopáticos apresentam uma influência significativa sobre a seqüência 

de espécies e a velocidade numa sucessão vegetal e sobre a competição de 
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espécies em comunidades estáveis. Interações químicas afetam a diversidade de 

espécies em comunidade naturais, nos dois sentidos; uma dominância forte e 

intensos efeitos alelopáticos contribuem para baixa diversidade de espécies em 

algumas comunidades, enquanto a variedade de acomodação química contribui para 

base (com aspectos da diferenciação de nichos) da alta diversidade de espécies, em 

outra (ODUM, 1988).

Estes efeitos também esta sendo usado na agricultura. Por exemplo, uma 

fileira de plantas com sorgo terá de duas a quatro vezes menos ervas daninhas nos 

próximos anos que outras fileiras. As plantas de sorgo evidentemente liberam ao 

redor substância alelopáticas no solo, que inibem o crescimento de ervas daninhas 

(PETER; EVERT; RAY E EICHHORN, 2001). 

Segundo CURTIS (1977) as folhas de várias espécies de arbustos do 

chaparral próximo a Santa Bárbara, Califórnia, produz substâncias tóxicas que são 

levadas pelo solo e pela chuva. Essas substâncias impedem a germinação de 

sementes ou de desenvolvimento de raízes de outra planta. Esta substância também 

vai afetar as plântulas.  

As plantas individuais são capazes de aumentar o seu crescimento como um 

todo, determinando uma grande parte do sucesso em diferente habitat (PETER; 

EVERT; RAY E EICHHORN, 2001). 

2.2. ÁREAS DEGRADADAS  

Para Kageyama et. al (1994), área degradada é aquela que, após distúrbio, 

teve eliminado os seus meios de regeneração natural, não sendo, portanto, capaz 

de se regenerar sem a interferência antrópica. 

É definido como a degradação de uma área ocorre quando a vegetação 

nativa e a fauna forem destruídas, removidas ou expulsas e a camada fértil de solo 

for perdida, removida ou enterrada, e a qualidade e regime de vazão do sistema 

hídrico forem alterados. A degradação ambiental ocorre quando há perda de 

adaptação as características físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o 

desenvolvimento sócio econômico (IBAMA, 1990). 
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Entre os principais fatores da degradação do ambiente terrestre esta o 

desmatamento para fins da agricultura e urbanização, as obra de engenharia para a 

construção de estradas e ferrovias ou represas, a mineração ao céu aberto, a super 

exploração da vegetação as atividades agrícolas, incluindo o uso excessivo de 

produtos químicos, o uso de máquinas inadequadas, ausência de práticas 

conservacionistas do solo e atividades industriais ou bioindustriais que causam a 

poluição do solo (BEDUSCHI, 2003).  

2.2.1 Recuperação de Áreas Degradadas 

A recuperação de áreas degradadas é por tanto, uma conseqüência do uso 

incorreto da paisagem e fundamentalmente dos solos por todo o país, sendo apenas 

uma tentativa limitada de remediar um dano que na maioria das vezes poderia ter 

sido evitado (RODRIGUES E LEITÃO FILHO, 2000). 

Atualmente, a recuperação das áreas degradadas vem se consolidando com 

uma importância estratégica de adequação ambiental de propriedades agrícolas e 

empresas mineradas pressionada pela legislação ambiental, e programas municipais 

que buscam melhoria na qualidade de vida da sociedade (BEDUSCHI, 2003). 

Segundo definição do IBAMA (1990), a recuperação é constituída por ações 

que possibilitem a reversão de uma área degradada para uma condição de não 

degradada, de acordo com um plano preestabelecido numa nova condição estável 

para atingir um novo equilíbrio dinâmico e desenvolver um novo solo e uma nova 

paisagem. 

Para Aumond (2007) o termo recuperação é generalista e inclui todas as 

ações que objetivam a futura re-utilização da área degradada. A reabilitação é o 

processo de recuperação cujo objetivo seria obter um estado biológico estável 

adequado, portanto exclui a possibilidade de uso produtivo com vistas à obtenção de 

lucro. 

De acordo com os conceitos do IBAMA (1990) a recuperação ambiental 

ocorre quando se almeja estabelecer uma nova estrutura e uma função similar à 

original, mas não necessariamente idêntica. 
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Almeida (2000) diz que o objetivo é resgatar parte da biodiversidade com o 

processo de restauração. Para que isso aconteça é necessária à existência de 

vontade política e criação de estímulos e financiamento. 

A restauração é imprópria porque implica na obrigatoriedade do retorno ao 

estado original da área, antes da degradação, incluindo aspectos como topografia, 

vegetação, solo, fauna, solo, hidrologia entre outros. No entanto, esta conceituação 

não é unânime e o termo restauração pode também ser definido como a restituição 

do sistema em sua estrutura e função para uma condição próxima da condição 

original e deve ser empregado para áreas de preservação (AUMOND, 2007).

A restauração tem dois graus de intervenção que será obrigado a aplicar para 

a obtenção dos resultados são eles:  

Restauração “sensu stricto” significa o retorno completo do ecossistema 

degradado as condições ambientais originais englobando os aspectos bióticos e 

abióticos, a composição faunística e florística (RODRIGUE E GANDOLFI, 2001). 

Restauração ‘sensu lato’ é aplicada a um ecossistema que foi submetido à 

perturbação não muito incensa possibilitando a preservação da capacidade do 

ecossistema (RODRIGUE E GANDOLFI, 2001). 

A regeneração natural e o plantio de mudas são indicados como técnicas de 

recuperação (MARTINS, 2001). As espécies para a recuperação de áreas 

degradadas devem apresentar algumas características marcantes como: 

crescimento rápido; formato e característica de copa M.flocculosa (copa estreita e 

mais rala) e M.Scabrella (copa ampla e densa); fechar rapidamente o terreno 

(competição como gramíneas anuais e perenes, apresenta boa deposição de 

folhedo, longevidade, espaçamento, tratos culturais e sistema radicular agressivo; e 

na maioria dos casos, que apresentem associações semióticas (rizóbio; Frankia; 

fungos microrrizico) (GALVÃO, 2000). 

Martins (2001) recomenda utilizar o maior número possível de espécies para 

gerar alta diversidade, respeitando a tolerância das espécies à umidade do solo.  

Foi citado por Sanquetta; Côrte; Salzmann; Vulcanis (2007), entretanto, para 

manejar racionalmente essas florestas alteradas por ações antrópicas é preciso 

conhecer e respeitar sua capacidade regenerativa. Tal capacidade está intimamente 

relacionada com três processos demográficos: recrutamento, crescimento e 

mortalidade - os quais governam a sustentabilidade e diversidade da floresta. 
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No Brasil é importante subsidiar para recuperação de áreas degradadas por 

isso vem surgindo estudos de ecologia florestal nos diferentes ecossistemas 

impactados onde tem se tratado de temas diversos, como a composição florística, a 

estrutura de comunidades, a dinâmica de clareiras, a regeneração natural, os 

parâmetros estruturais e genéticos de populações etc (MATTHES, 1992). 

Estudos da composição florística e da ecologia das comunidades arbóreas 

remanescentes são importantes na recuperação de áreas degradadas. As 

características do solo associadas à topografia, tais como teor de umidade, a 

química e física do solo e a competição com ervas daninhas são os fatores que mais 

têm influenciado no crescimento das espécies (DAVIDE, 1994). Para recuperação de 

áreas degradadas vêm sendo utilizados vários métodos para restaurar a cobertura 

vegetal. 

2.2.2 Atividades para Recuperação  

As atividades a serem definidas no projeto de recuperação de áreas 

degradadas são muito variáveis e nem todas são aplicados em áreas ciliares. Estas 

atividades com vegetação servem para restaurar o processo ecológico, dando um 

enriquecimento e melhoria na paisagem. A seguir detalhado por (RODRIGUES E 

LEITÃO FILHO,2000), as atividades que podem ser empregados na restauração: 

� Isolamento da área: Com o isolamento da área evita a continuidade do 

processo de degradação. Isso ocorre nos casos onde a resilência da área foram 

mantidas, dada às características do dano ambiental, preservando o processo 

natural da comunidade, com a regeneração de espécies, as interações bióticas etc. 

Na maioria das vezes a degradação resultou numa baixa resilência da área e  a 

efetiva recuperação apenas será possível com o isolamento da área e a aplicação 

de uma série de medidas complementares.  

� Retirada dos fatores de degradação: identificar e retirar os fatores que estão 

causando a degradação de uma área. (ex: fogo, extração de areia , etc) , são 

aspectos básicos que devem ser resolvidos antes da implantação de qualquer 

manejo da área, visando a sua recuperação. Muitas vezes a incorreta identificação 
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das causas da degradação ou a sua incompleta eliminação, tem resultado do total 

ou parcial insucesso de projeto de recuperação. 

� Eliminação seletiva ou desbaste de espécies competitivas: a condição 

comum é a presença de remanescentes de florestas ciliares em condições variadas 

de degradação, que favorecem a ocupação das bordas e trechos da floresta por 

espécies agressivas (gramíneas, trepadeiras ou bambus),que competem 

vigorosamente com a regeneração das espécies dos estratos superiores,dificultando 

o avanço secional dessas áreas. Enquanto os bambus e trepadeiras requerem 

medidas de controle, de maneira a evitar que o crescimento excessivo de seus 

indivíduos e populações, as gramíneas devem ser erradicadas da área. 

� Adensamento de espécies com o uso de mudas ou sementes: a prática de 

adensamento no plantio de mudas ou na semeadura direta no interior de uma 

capoeira ou de um trecho de floresta degradado. Este procedimento visa aumentar 

as populações de espécies de alta densidade na formação ciliar que em função da 

degradação, tiveram suas populações muito reduzidas na área, podendo estar 

condicionadas ao isolamento reprodutivo.  

� Enriquecimento de espécies com uso de mudas ou sementes: estas 

medidas consistem em reintroduzir num remanescente de floresta ciliar degradado, 

espécies que foram extintas localmente em função da degradação ou do processo 

sucessional em que se encontra o fragmento a ser recuperado. Tal como o caso 

anterior, esta reintrodução pode ser feita com o uso de mudas ou sementes, 

acelerando a dinâmica sucessional. 

� Implantação de consórcio de espécies com o uso de mudas ou de 

sementes,: Na recuperação de áreas totalmente degradadas, onde não mais existe 

uma floresta ciliar, tem-se utilizado a implantação de consórcios de diferentes 

espécies arbóreas, introduzidas na área através de linhas alternadas de plantio de 

blocos de combinação de espécies. O bloco ou módulo é uma unidade de plantio, 

onde diferentes espécies são combinadas dentro de área física pré-estabelecida. A 

combinação dessas espécies pode considerar diferentes aspectos, como o aspecto 

adaptativo, misturando espécies do mesmo tipo de ambiente (solos orgânicos, faixa 

de inundação etc.), o aspecto sucessional, misturando espécies de diferentes grupos 

ecológicos, ou mesmo o aspecto de diversidade, combinando espécies de único 

grupo ecológico em módulos disjuntos (ilhas de diversidade) ou, módulos contínuos 
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(enriquecimento com espécies finais em capoeiras ou preenchimento de pioneiras 

em regiões de matriz florestal.

� Indução e condução de propágulos autóctones: é usado em algumas 

situações como clareiras de degradação dentro de uma matriz florestal, como 

extração de minerais na Amazônia, degradação pontual na serra do mar e outros, 

são umas das perspectivas mais promissoras para restauração de formações ciliares 

é a indução de propágulos presentes na área (banco de sementes) ou propágulos 

oriundos (chuva de sementes). A restauração poderá ser restringida á ações de 

indução da germinação, quando constatada a presença de banco de sementes. E 

também às vezes se restringirá em ações de fixação dos propágulos oriundos do 

entorno (chuva de sementes). Nestes dois casos podem ser necessárias as ações 

combinadas que resultem na amenização das características do ambiente 

degradado, tais como o dessecamento, falta de nutrientes, encharcamento induzido 

etc, que irão permitir o desenvolvimento dos propágulos implantados. 

� Transferência ou transplante de propágulos alóctones: áreas com 

vegetação nativas vão sendo totalmente destruídas por motivos diversos criação de 

estradas, novas áreas de mineração e represas para geração de energia elétrica. 

Com esta situação pode aproveitar a camada superficial do solo (os primeiros 20 

cm) antes da eliminação da floresta, camada esta que seria espalhada na área 

degradada, esse material deveria ser coletado nas áreas mais marginais do 

fragmento que será destruído, onde seria esperada a maior concentração de 

espécies pioneiras no solo, construindo banco de sementes, além do benefício 

químico, físico e de retenção dos propágulos obtidos como recapamento do solo 

degradado. 

� Implantação de espécies pioneiras atrativas de fauna: estas espécies 

acabam por facilitar a sucessão, pois mantêm uma grande interação como 

elementos da fauna, que visitam as copas como local de abrigo e alimentação, 

atuando como polinizadores e/ou dispersores de sementes. Esses animais podem 

trazer consigo uma grande diversidade de propágulos que poderão se implantar na 

área. Gradativamente estas árvores pioneiras vão se tornando pequenas ilhas de 

restauração.  

� Enriquecimento com espécies de interesse econômico: as áreas 

degradadas podem ser reutilizadas com fonte agrícola, é necessário e adequado o 

planejamento da recuperação, para que a exploração econômica dessas áreas 
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ciliares cause o menor impacto possível e o plantio de espécies exóticas manejada 

adequadamente.  

2.3 EXISTÊNCIA TAQUARA 

Com a retirada das espécies comercial, a composição original da floresta é 

alterada, com o domínio de certos grupos de espécies (ALMEIDA, 2000).   

Apresenta a população de Taquara (Merostachys) como umas das espécies 

representadas desta formação, podendo estar em grandes quantidades formando 

taquarais associado o terreno movimentado como solo muito rasos, povoamento de 

bloco rochoso (SCHWARZBACH;NEGRELLE, 2007).  

Esta espécie pode se descrita como uma planta perene, lenhosa como 

rizomas tipo paquimorfo sendo mos colmos cilíndricos, ocos, afilados na ponta 

sendo a região próxima aos nós densa pilosa, com altura de 6 e 9 m com o diâmetro 

de 4 cm (SCHWARZBACH;  NEGRELLE, 2007).   

Os bambus ou taquaras são plantas com grande potencial de utilização como 

produto florestal não madeirável, uma vez que podem ser utilizados de diversas 

formas e possuem crescimento acelerado, sendo documentados mais de 1500 usos 

e aplicações para diferentes espécies. Segundo Bystriakova, Kapos e Lysenko 

(2004) no Brasil o gênero Merostachys.sp. é utilizado na fabricação de cestarias, no 

artesanato e na construção em menor escala e decoração residencial. No cerrado 

brasileiro destaca-se a obtenção de polpa celulósica a partir de Merostachys.sp., 

juntamente com outros gêneros nativos chuqueia e arudinária (SCHWARZBACH ;  

NEGRELLE, 2007). 

As áreas com grade clareiras são invadidas pela Taquara (Merostachys 

multiramea), mostram sua interferência na dinâmica de regeneração natural da 

floresta uma vez que influência o crescimento e a sobrevivência de populações 

arbóreas. A forte ocupação por taquaras interfere na dinâmica da floresta, 

principalmente no que diz respeito à regeneração e manutenção das espécies 

(SANQUETTA; CÔRTW; SALZMANN; VULCANIS, 2007).  

A Merostachys multiramea conhecida popularmente como Taquara verde, é 

uma espécie brasileira de bambu que domina o sub-bosque de florestas plantadas e 
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nativas do Meio-Oeste do Estado e possui um ciclo (período entre uma floração e 

outra) de aproximadamente 30 anos. Depois que ocorre sua floração e produção de 

sementes a taquara seca (IBAMA, 2004). 

De acordo a Legislação Ambiental vigente tal procedimento não é viável, 
como se pode ver abaixo: Decreto no. 750 de 10 de Fevereiro de 1993 Art.8 
– "A Floresta primária ou em estágio avançado e médio de regeneração não 
perderá esta classificação nos casos de incêndio e/ou desmatamentos não 
licenciados a partir da vigência deste Decreto".Art. 48 – Lei 9605 ( 12/02/98) 
– "Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas 
de vegetação." Pena – detenção de seis meses a um ano e multa (IBAMA,  
2004). 

A mortalidade pós-reprodutiva destas plantas pode gerar sítios para a 

regeneração de espécies arbóreas, e desta forma resultar em modificações da 

estrutura e composição florística citado por TERRA et. al. (2007).  

Somente a floração em massa e morte deste bambu, os estratos inferiores 

conseguem se regenerar. No entanto ocorre por um período breve, pois no ano 

seguinte os bambus se regeneram formando novamente uma parede impermeável 

para as demais populações árvore e arbusto (SCHWARZBACH; NEGRELLE, 2007).  

Com sua morte vai ocorrer o fenômeno da ratada dando um enorme prejuízo 

nas propriedades agrícolas. As “primeiras chuvas” após o final da produção de 

sementes das taquaras seriam a causa da ocorrência repentina da ratada, pois, 

segundo este autor, estas chuvas esgotariam em poucos dias a disponibilidade de 

sementes de taquara para os ratos nas florestas, e por isso eles invadem os campos 

agrícolas e as casas, à procura de alimentos. As lavouras de milho, mandioca e 

arroz foram profundamente comprometidos nestes episódios, obrigando alguns 

agricultores a replantar o milho até seis vezes no mesmo ano (TERRA, 2006). Estes 

animais transmitem a doença chamada Hantavirose para o ser humano. 

Depois deste fenômeno, os seus fragmentos podem se tornar um substrato 

altamente inflamável que em caso de combustão é capaz de gerar incêndios 

horizontais e verticais de grandes proporções (IBAMA, 2004) 



GD

2.3.1 Fragmentos Florestais 

Uma das principais conseqüências dessas perturbações é a fragmentação de 

ecossistemas naturais. Na Mata Atlântica, por exemplo, a maior parte dos 

remanescentes florestais, especialmente em paisagens intensamente cultivadas, 

encontra-se na forma de pequenos fragmentos, altamente perturbados, isolados, 

pouco conhecidos e pouco protegidos (VIANA; PINHEIRO, 1998) 

O relevo é um parâmetro responsável pelo comportamento fractal da relação 

perímetro-área dos fragmentos florestais, pois a mesma influência o processo de 

antropização, tornando irregular a forma dos fragmentos, como na ação de 

preservação de matas ciliares ou de florestas nos topos de morros (HOTT; 

VICENTE; RIBEIRO; GRIFFITH, 2007). 

Fragmentação: processo de criação de fragmentos ou substituição 

descontinua de áreas de vegetação natural outra distinta. Pode ser naturais ou 

causados por atividade antrópica (SILVA, 2005). 

A fragmentação introduz uma série de novos fatores na história evolutiva de 

populações naturais de plantas e animais. Essas mudanças afetam de forma 

diferenciada os parâmetros demográficos de mortalidade e natalidade de diferentes 

espécies e, portanto, a estrutura e dinâmica de ecossistemas. No caso de espécies 

arbóreas, a alteração na abundância de polinizadores, dispersores, predadores e 

patógenos alteram as taxas de recrutamento de plântulas; e os incêndios e 

mudanças microclimáticas, que atingem de forma mais intensa as bordas dos 

fragmentos, alteram as taxas de mortalidade de árvores (VIANA; PINHEIRO, 1998). 

Paiva e Poggiane (2000) citam que se tratando de um fragmento degradado, 

os baixos valores de luz observados são devidos à ocorrência de lianas fixadas às 

copas das árvores e ao grande número de arvoretas que ocupam o estrato inferior 

do dossel, constituindo parte do processo de sucessão vegetal em que se encontra 

o fragmento no atual estágio de desenvolvimento. As espécies mais aptas à 

ocupação de áreas alteradas ou que possuem maior capacidade de locomoção 

entre os fragmentos, apresentam melhores condições de desenvolvimento, em 
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oposição, às mais dependentes da integridade do ambiente, são as que primeiro 

sofrem os impactos da fragmentação. Invariavelmente a estrutura da comunidade é 

afetada (SILVA, 2005).  

Estas conseqüências podem ocorrer de maneira quase que imediata para 

espécies de ciclo de vida curta características de formações pioneiras, bem como 

pode levar décadas ou séculos para espécies de ciclo longo, típicas de formações 

climáticas. Para estas formações mais desenvolvidas, alguns espécimes podem não 

ter mais condições de se reproduzirem e se constituírem em indivíduos “morto-vivos” 

(SILVA, 2005). 

A forma de um fragmento vários processos ecológicos. Como a mudanças na 

composição da vegetação, parasitismo e a suscetibilidade a distúrbios (KURASZ, 

2005). 

No caso de fragmentos florestais naturais, a forma, o tamanho e o perímetro 

do fragmento podem acarretar conseqüências ecológicas inerentes à fauna e flora, e 

aos tratamentos silviculturais (HOTT; VICENTE; RIBEIRO; GRIFFITH, 2007)

Pequenos fragmentos servem como habitat e ponto de parada intermediária 

para animais dispersores de sementes, o que resulta em recolonização local após a 

retirada de espécies vegetais. Fornecem também escape de predadores proteção de 

espécie rara ou de distribuição dispersa. Tendo uma importância na melhoria do 

micro-clima. Fornecem alimento ou abrigo as espécies migratórias, como aves, 

morcegos e mariposas, servem de quebra vento estabilização do solo e outros 

serviços naturais do ecossistema (KURASZ, 2005) 

Fragmentos maiores suportam espécies de hábitat interno, protegem e serve 

de hábitat para grandes mamíferos e servem como fonte de espécies para dispersão 

e como tampão contra a eliminação de espécies, durante grandes mudanças 

ambientais (KURASZ, 2005).
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3.1 LOCALIZAÇÃO E REFERENCIAL DE RESERVA FLORESTAL 

EMBRAPA/EPAGRI (RFEE) 

     

     

A Floresta do Contestado foi adquirido pelo Ministério da Agricultura em 1938, 

e os pinheiros e imbuias da sua cobertura vegetal foram desapropriados em 1984 

pelo governo federal; contavam-se, na época 10.000 pinheiros e 1.500 imbuias. O 

imóvel assim composto foi incorporado ao patrimônio da EMBRAPA em 1974 que, 

por sua vez veio a cedê-lo em comodato para a EMPASC (hoje EPAGRI).  

Junto á Estação Experimental de Caçador, a áreas estavam sem a proteção 

ideal até 1993 foi decidido enquadrá-la como Parque florestal, característica como 

uns dos últimos depósitos da associação pinheiros-imbuia do Brasil, com seu futuro 

para pesquisas cientifícas, à preservação do ecossistema natural da flora e fauna, 

proteção das espécies raras de sistemas degradados e abertura à educação 

ambiental e turismo ecológico (THOMÉ, 1995). 

A Reserva Embrapa/Epagri é a maior remanescente contínuo com vegetação 

característica do bioma Floresta Ombrofila Mista (FOM), expressa pelo Prof. Dr. 

Ademir Reis (Universidade Federal de Santa Catarina e Herbário Barbosa 

Rodrigues). Ainda é possível encontrar, além da fauna característica desta tipologia 

florestal, de todos os estratos e espécies de grande valor econômico mais marca 

forte é a paisagem com uma população de grandes pinheiros. O maior Cedro 

(Cedrella fissilis) ainda remanescente no sul do Brasil e algumas das aimorés 

Imbúias (Octeo porosa) estão na área da Reserva (OLIVEIRA E ROSOT, 2007).

A Reserva Genética Florestal de Caçador compreende uma área de 1.157,48 

hectares de Floresta Subtropical, situada a seis quilômetros do município de 

Caçador, estado de Santa Catarina, entra as coordenadas 50˚ 24�,69” e 51˚ 

58�40,36”  de longitude Oeste e 26˚50´32,69” e  26˚52´36,73” de latitude sul , em 

altitude média de 1.100 m. Pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa ), cedida em comodato à Empresa Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI )   ( KURASZ, 2005). 
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O clima foi classificado como mesotérmico (subtropical úmido sem estação 

seca) (KURASZ, 2005). Com temperatura anual de 16,6˚C, com o máximo absoluta 

de 38,8˚C e ocorrem 26,3 geadas por ano na, média, com intensidade entre o mês 

de maio  e  setembro (THOMÉ, 1995). 

      

Figura 1: LOCALIZAÇAO DA ÁREA DE ESTUDO NO BRASIL E NO ESTADO DE SANTA CATARINA  

  FONTE: DLUGOSZ (2005)

3.1.1 Histórico 

O governo federal de Getúlio Vargas, através da Lei n° 470 de 09/08/1937, 

decidiu criar a Estação Experimental do Trigo do Estado de Santa Catarina. Coube 

ao Ministério da Agricultura a aquisição das terras, o que ocorreu em Caçador. O 

imóvel que fez parte da ex-fazenda Faxinal São Pedro, pertencia ao Banco do Rio 
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Grande do Sul S.A., que vendeu em 31/08/1938 a fração de 1.157,48 ha ao 

Ministério da Agricultura, porém sem os pinheiros e imbuias existentes, que já 

haviam sido vendidos em 29/04/1936 para a firma Busato & Cia com reserva do 

direito de retirar as árvores no prazo de vinte anos (KURASZ, 2005). 

Em 1948, com a finalidade de construir uma Reserva Florestal, o presidente 

Dutra desapropriou (decreto n° 25.407 de 30/08/1948) 10.000 pinheiros e 1.500 

imbúias pertencentes à firma Indústria Busato S/A. Localizado na Bacia Ribeirão 

Cará no interior da RFEE. Porém quando da marcação dos pinheiros, verificou-se 

que não havia neste local o número de árvores estipulado no decreto presidencial. 

Foram então contados mais pinheiros em outras áreas, como os da região da Água 

Branca e o Arroio Passoca. Havia também outros pinheiros nos fundos da Estação 

Experimental, pertencentes aos mesmos proprietários cujos contratos de compra e 

vendas foram rejeitados, e os mesmo foram totalmente retirados posteriormente ao 

Decreto Presidencial (KURASZ, 2005). 

Anteriormente ao decreto, também foi cortada grande parte das araucárias, e 

só restaram 40% da área coberta anteriormente com essa espécie distribuídos em 

manchas ou bolsões. Nesse corte foram escolhidos os indivíduos mais acessíveis e 

de melhor qualidade, restando inúmeras árvores defeituosas. Da mata nativa 

original, hoje apenas pequenas áreas poder-se-iam dizer intocadas, principalmente 

aquelas localizadas em regiões de difícil acesso, como a do Ribeirão Cará 

(KURASZ, 2005). 

Outros terrenos adjacentes também foram adquiridos pelo Ministério da 

Agricultura e vieram a constituir o imóvel de 1.597,29 hectares onde foi instalada, na 

década de 40, a Estação Experimental de Rio Caçador. Posteriormente em 

18/05/1977 e 08/03/1982 outras três áreas foram acrescentadas com 2,92 hectares, 

resultando na área total de 1.600,21 hectares (KURASZ, 2005). 

Em 1974 todas as glebas da Estação Experimental de Rio Caçador foram 

escrituradas para a EMBRAPA. No período em 1975 a 1991, a área foi administrada 

pela EMPASC (Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

de Santa Catarina) (KURASZ, 2005). 
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3.1.2 Uso do solo na RFEE 

Informações sobre a cobertura do solo são fundamentais para o planejamento 

de ações de conservação ou manejo, em áreas protegidas. A classificação do uso 

do solo adotado no presente trabalho foi descrita por DLUGOSZ (2005) onde para a 

efetivação do trabalho, valeu-se de interpretação visual em imagem Ikonos de quatro 

metros de resolução espacial recente, com reambulação para aferição das classes 

(KURASZ, 2005). Desta forma, os procedimentos adotados permitiram a 

identificação das seguintes classes: 

Cultura: áreas destinadas a cultivo temporário de espécies como o milho, 

soja, trigo e aveia, bem como experimentação e produção de frutíferas perenes 

como a pêra. São áreas gerenciadas pela equipe de Estação Experimental da 

Epagri. 

                                        CLASSE CULTURAL NO USO DO SOLO DA RFEE 

ghijkl m n gopqrs uvwxoyz {m||}~

Taquaras: classe de vegetação caracterizada por apresentar indivíduos com 

hábitos bastante agressivos e de rápido crescimento (gênero Merostachys) e que 

ocorrem com maior intensidade em áreas com histórico de intervenção antrópica 

anterior. São consideradas como empecilho à regeneração natural de outras 

espécies características da fitofisionomia (FOM) (KURASZ, 2005) 
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                           CLASSE TAQUARAL NO USO DO SOLO DA RFEE 

             
ghijkl � n gopTE: DLUGOSZ (2005) 

Vassourinha: vegetação arbustiva por regeneração de espécies pioneiras cuja 

predominância é de indivíduos do gênero Baccharis, de pequeno porte, indicativa do 

estágio inicial de sucessão (KURASZ, 2005).           

                   CLASSE VASSOURINHA NO USO DO SOLO DA RFEE 

                     

ghijkl � n FONTE: DLUGOSZ (2005)               

Bracatinga/Canela-guicá: classe característica de vegetação secundária em 

estágio sucessional inicial, caracterizado principalmente pela presença de indivíduos 

como a Mimosa scabrella (Bracatinga) e a Ocotea peburula (Canela-guaicá), com 

altura de dossel entre 8 e 17 metros (KURASZ, 2005).          
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    CLASSE BRACATINGA/CANELA-GUAICA NO USO DO SOLO DA RFEE 

Figura 5 – FONTE: DLUGOSZ (2005)

Canelas: classe que apresenta a vegetação secundária em estagio 

sucessional médio, formada por espécies como a Ocotea porosa (Imbuia) e outras 

espécies do gênero Nectandra (KURASZ, 2005).          

                          CLASSE CANELAS NO USO DO SOLO DA RFEE 

                       

Figura 6 – FONTE: DLUGOSZ (2005)

Predominância de Araucária: classe tipológica de vegetação secundária em 

estágio avançado de sucessão em que se observou denso agrupamento de 

indivíduos de Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-paraná) (KURASZ, 2005). 

       



G9

                   CLASSE PREDOMINÂNCIA DE ARAUCÁRIA NO USO DO SOLO DA RFEE 

ghijkl � n gopqrs uvwxoyz {m||}~

Baixa densidade de Araucária: regiões de vegetação secundária em estágio 

avançado de sucessão com ocorrência esparsa de indivíduos de Araucaria 

angustifolia (Pinheiro-do-paraná) (KURASZ, 2005).           

CLASSE BAIXA DENSIDADE DE ARUCÁRIA  NO USO DO SOLO DA RFEE 

ghijkl � n gopqrs uvwxoyz {m||}~

Vegetação de solos úmidos: tipologia arbustiva como características próprias 

de vegetação que se desenvolve sob solos com umidade elevada onde o 

afloramento do lençol freático e o nível de hidromorfismo não são estremo 

(KURASZ, 2005). 
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                 CLASSE VEGETAÇÃO DE SOLO ÚMIDO NO USO DO SOLO DA RFEE 

Figura 9 – FONTE: DLUGOSZ (2005)

A metodologia adotada por Dlugosz (2005) representa um refinamento no que 

se refere à classificação da vegetação da Reserva, uma vez que Da Croce (1991), 

em seu trabalho para a área da mesma RFEE, utilizou o método de restituição 

aerofotogramétrica e obteve uma classificação da vegetação resultando 

predominância em apenas duas tipologias, uma com predominância de Araucária e 

outra com predominância de outras espécies nativas. Observa-se que a atual 

classificação acusou o predomínio da classe denominada “Canelas”, com maior 

cobertura de área, ocupando 386,227 ha, correspondendo a 32,33% da área da 

RFEE. Dessa seletiva dos indivíduos de maior dimensão e melhor forma – das 

espécies consideradas comerciais – no período que abrangeu desde o início do 

século XX até o final da década de 40, quando o poder público desapropriou a área, 

destinando-a a conservação (KURASZ, 2005). 

3.2 MÉTODOS DE TRABALHO  

Este projeto de estrutura da regeneração em áreas de ocorrência de taquara 

na Reserva Florestal Embrapa/Epagri teve duas etapas iniciadas em Setembro de 

2007 até junho 2008. A primeira baseou-se em pesquisas bibliográficas utilizadas o 
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material da biblioteca da UNC-Caçador, artigos publicados da Embrapa Floresta, e 

da internet para embasamento Teórico. E a segunda parte foi em campo. 

3.2.1 Áreas Escolhidas 

Foram escolhidas áreas onde havia a presença de Taquara (Merostachys 

multiramea), que são espécies perenes de crescimento rápido formando populações. 

Após sua morte ocorre o fenômeno seca da taquara, que vai afetar a regeneração 

natural dominando toda área onde ela se estabelece.

No caso Reserva de Caçador a questão da regeneração natural é mais 

intrigante uma vez que não se observam regenerações dentro, nem fora do 

povoamento de Araucária. Assim a conservação da população ao longo das 

gerações requer uma dinâmica de regeneração natural, haja visto que as árvores 

adultas, atualmente existente, fatalmente desaparecerão (OLIVEIRA E ROSOT, 

2007). 

Na reserva de Caçador foi observada uma grande área com vegetação densa 

e, que após a seca da taquara foi verificado que grandes áreas livres puderam ser 

visualizadas devido a falta da cobertura vegetal (OLIVEIRA E ROSOT, 2007).  

Para a implantação do experimento foram divididos em duas etapas: 

1: Levantamento Flóristico; 

2: Plantio de mudas e Regeneração natural. 

3.2.2 Levantamento Florístico 

Este projeto é um trabalho auxiliar, patrocinado pela Embrapa Florestas 

realizado paralelamente ao trabalho do Engenheiro Florestal Gilberto Terra, que 

desenvolve a sua tese de Doutorado na Reserva, tendo por tema a regeneração 

natural de taquara.  

O experimento para a avaliação da diversidade existente e os estratos 

florísticos que determinou as seguintes tipologias para a reserva: a) Predominância 



Bb

de Araucária, b) baixa densidade de Araucária, c)Vassourão, d) Canela, e) 

Bracatinga, f) Canela-guaicá, g) Taquaral e h) Vegetação de Várzea. 

O levantamento dos dados teve o início no mês de setembro de 2007 e foram 

amostradas 40 parcelas permanentes de 15 x 15m com uma áreas de 225 m². 

Em cada tipologia foram distribuídas 5 a 6 parcelas na Reserva EMBRAPA/ 

EPAGRI. As mesmas foram marcadas com estacas 120 cm de altura, pintadas de 

amarelo nas pontas para melhorar a visualização, isolando a área. 

Como foi observado que as tipologias estavam semelhantes os levantamentos 

foram realizadas em apenas 16 parcelas amostrais.  

Primeiramente as espécies arbóreas foram todas marcadas com placa de 

alumínio e plástico todas aquelas que tivessem acima ou igual a 1m de altura. Cada 

unidade foi feito um levantamento fitossociológico, realizando a coleta de dados da 

altura do CAP (circunferência da altura do peito) e sendo identificadas (espécie, 

gênero ou família).  

ghijkl �| n ��l�l� �� h����h�h�l���    Figura 11 – Parcela com Estaca  

    Fonte: ZAPANI (2008)                                     Fonte: ZAPANI (2008)                 

Todo o material botânico não identificado e coletado nos levantamentos foi 

enviado ao Museu Botânico do Rio de Janeiro, para sua identificação. Devido ao 

grande número de coletas, infelizmente não será possível à identificação de todos os 

exemplares até o final deste trabalho.  Desta forma, os indivíduos amostrados serão 

nomeados e assim analisados segundo o maior nível taxonômico identificado até a 

presente data (espécie, gênero ou família). 
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Os levantamentos estão sendo armazenados em banco de dados que podem 

ser modificados quando receber a identificação das espécies novas. Neste trabalho 

tem o objetivo de comparar a diversidade entre as tipologias. 

3.2.3 Plantio de Mudas e Regeneração Natural  

O experimento da regeneração natural teve com objetivo enriquecimento da 

área perturbada pela ação antrópica, melhoramento da paisagem e restauração da 

cobertura vegetal e analisar o desenvolvimento das mudas.  

O presente estudo foi realizado em novembro de 2007, foram implantadas 3 

parcelas experimentais de  100 m x100m com uma área de 1,0 hectare as parcelas 

foram divididas em duas partes 0,5 ha com plantio de mudas nativas e a outra 0,5 ha 

com regeneração natural, que estão localizadas próximo a estrada principal, nas 

mesmas tipologias do levantamento florístico citado anteriormente. 

Foram selecionadas sete espécies arbóreas. Cada parcela foram plantadas 

em linha 200 mudas por ha, e para cada muda foi implantado um piquete com 40 cm 

de altura Araucária angustifólia pintados de amarelo para facilitar sua localização. O 

espaçamento entre as espécies foi de 5m x 5m.   

As mudas implantadas foram armazenadas em tubetes e em rocamboles. Nas 

mudas de Pinheiro Brasileiro (Araucária angustifólia), antes de introduzidas no solo,  

foram retiradas as sementes para diminuir a atração de animais silvestres. 
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ghijkl �m n vo��v�z���o u�y ����rv�y ur EXPERIMENTO 
            DE PLANTIO E REGENERAÇÃO NATURAL  

3.2.4 Preparo da área  

Neste tratamento foram utilizados recursos humanos (mão de obra) que teve 

o seu início nos dias 13 a 15 de novembro de 2007 para realizar os seguintes 

trabalhos:  

� Abater as taquaras mortas que ainda estão de pé através de roçada, 

simultaneamente ao arranquio das mudas de taquara; 

� Abater todas as árvores secas (mortas) remanescentes; 

� Abater as espécies arbóreas que podem comprometer o crescimento das 

mudas, deixando apenas as espécies que interessam à revitalização da floresta 

verificando os espaçamentos compatíveis; 

� Realizar raleio na regeneração que ficar intacto; 

���������	
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� Abrir coroas vazias para verificar o crescimento de espécies fazendo só o 

afastamento das taquaras mortas. 
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ghijkl �� n ���� l k��l�l {�lk���l�~    Figura 14 – Após a roçada (parcela 3) Taquaral 

    Fonte: ZAPANI (2008)                                      Fonte: ZAPANI (2008)                                     

  

3.2.5 Monitoramento da área  

O primeiro monitoramento ocorreu 30 dias após o plantio, sendo repetido a 

cada 30 dias, dando à manutenção necessária (coroamento, replantio, roçado e 

arranque das taquaras) e o levantamento de sobrevivência.   

3.2.6 Mudas Selecionadas e Implantadas 

Farinha seca (Albizia polycephala ) 

Família: Mimosaceae ( Leguminosae  ; Mimosoideae ) 

Forma Biológica: As árvores maiores atingem dimensões próximas de 25 m 

de altura e 60 cm de DAP (Diâmetro da altura do peito, medido a 1.30 m do solo) na 

idade adulta. 

Canafístula ( Peltophorum dubium ) 

Família: Caesalpiniaceae ( Leguminosae; Caesalpinioideae) 

Forma biológica: Com 10 a 20 m de altura e 35 a 90 cm de DAP, podendo 

atingir excepcionalmente 40 m de altura e 300 cm de DAP , na idade adulta . 
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Canjarana  ( Cabralea canjerana subsp.canjerana) 

Família: Meliáceae 

Forma biológica: Com 5 a 20 m de altura e 20 a 50 cm de DAP, podendo 

alcançar até 35 m de altura e 230 cm de DAP na idade adulta. 

Cedro (Cedrela fissilis)  

Família: Meliaceae  

Forma biológica: Com 10 a 25 m de altura e 40 a 80 cm de DAP, podendo 

atingi até 40 m de altura e 300 cm de DAP na idade adulta . 

Imbua: (Ocotea porosa) 

Família: Laureaceae  

Forma biológica: Com 10 a 20 m de altura e 50 a 150 cm de DAP, podendo 

atingir até 30 m de altura e 320 cm d DAP, na idade adulta. 

Pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia) 

Família: Araucariaceae 

Forma biológica: Com 10 a 35, de altura e 50 a 150 cm de DAP, atingindo 

excepcionalmente 50 m de altura e 250 cm ou mais de DAP, na idade adulta. 

Angico: (Piptadenia paniculata) 

Família: Mimosácea (Leguminosae Mimosoideae) 

Forma biológica: Árvore perenifólia, com 5 a 10 m de altura e 15 a 25 cm de 

DAP, podendo atingir até 20 m de altura e 50 cm de DAP, na idade adulta. 
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4.1 LEVANTAMENTO FLORISTICO  

Foram realizadas 16 coletas de dados entre os dias 24 de outubro de 2007 a 

15 de dezembro de 2007. As parcelas foram percorridas aleatoriamente dentro da 

Reserva Florestais EMBRAPA / EPAGRI localizada em Caçador/SC. Foram 

encontradas 1.886 plantas em todas as tipologias. 

Nas tipologias Predominância e Baixa densidade de Araucária com uma área 

total de 1800 m² foi observado que a espécie que teve maior dominância foi o de 

Xaxim (Dicksonia sellowiana) com 17,45 %, com uma altura que fica entre 1,03m a 

4,14m, em segundo o Cambóata (Cupanea vernalis) que domina 8,55% da área, 

após as coletas dos dados foram identificadas 56 espécies diferentes. Mas a espécie 

que domina o dossel foi Araucária angustifólia com alturas variando de 13 m a 26 m. 

Na outra tipologia Taquaral foram encontradas 1.313 plantas que, em 1800 

m², foram encontradas 27 espécies diferentes. A que teve a maior densidade foi o 

Pau-de-gaiola (Aegiphila sellowiana) que estava com frutos, dominando 39,90% da 

área, a sua altura varia entre 3,34m a 1,16m dominando o dossel, a mesma vive em 

comunidade com o Vassourão-branco (Piptocarpha angustifólia) que também foi 

encontrado em grande quantidade com 26,04% da área. 

   

4.2 PLANTIO E REGENERAÇÃO NATURAL  

4.2.1 Levantamento de Sobrevivência  

   

        

O levantamento de sobrevivência foi realizado para avaliar o 

desenvolvimento, natalidade e mortalidade das plantas remanescentes na área 

estudada. Já foram realizados dois levantamentos nos dias 7 a 9 de abril de 2008 , 

as coletas de dados foram armazenados em um banco de dados e analisados. No 
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levantamento da parcela 1 com a tipologia Taquaral, indica que a taxa de 

sobrevivência mostra que o Angico, a Canafistula, a Farinha-seca e a Imbuia foram 

as espécies que melhor se adaptaram. Na taxa de mortalidade o Cedro foi que teve 

o maior declínio, pode-se citar que os fatores prejudiciais foram à falta de cobertura 

vegetal ou pouca umidade no solo, outro fator são os inseto e fungos que se 

instalam na planta. Mas as espécies que mais se desenvolveram foram o Angico e a 

Farinha-seca por serem espécies pioneiras e secundaria inicial. Nas covas abertas 

onde não foram introduzidas as mudas, foi observado uma regeneração natural de 

Bracatinga (Mimosa scabrella) por ela ser uma espécie primaria. 

                         

Tabela 1 Levantamento de Sobrevivência da Parcela 1 

Espécies vivas mortas total

% 

Mortalidade 

Angico  16 9 25 36%

Araucária 22 27 49 55,10%

Canafistula 22 8 30 26,66%

Canjerana 9 12 21 57,14%

Cedro 10 14 24 58,33%

Farinha seca 22 3 25 12%

Imbuia 21 5 26 19,30%

Total geral      200

Fonte: ZAPANI (2008)                                     

ghijkl �} n �rxrpr����o pATURAL (BRACATINGA) 

                          Fonte: ZAPANI (2008)                                        

Finalmente as parcela 2 e 3 com as tipologias Predominância e baixa 

densidade de Araucária, ambas tiveram a mesma situação. Pode-se observar que 
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quase todas as espécies plantadas sobreviveram durante o período de observação, 

porém a Araucaria Angustifolia apresentou uma grande mortalidade, por terem sido 

arrancadas por animais silvestres.  

Sanquetta; Côrte; Salzmann; Vulcanis (2007) citaram que o elevado número 

de mudas desaparecidas, bem como a existência de indivíduos arrancados de outra 

espécie, é atribuído a animais selvagem predadores, como catetos, cutias e outros 

roedores de menor porte, que foram vistos presencialmente na área ou tiveram suas 

presenças comprovadas por pegadas bastante claras sobre o terreno.  Esses 

animais são abundantes na área de estudo e sistematicamente arrancam as mudas, 

possivelmente em busca do pinhão que poderia ainda estar presente.  As que 

melhor desenvolveram nesta tipologia foram o Cedro e Imbuia. Na regeneração 

natural foi visto uma pequena quantidade de Bracatinga (Mimosa escabrella) onde 

tinha clareira. Foi visto também que galhos de árvores ao caírem podem ficar em 

cima das mudas e prejudicam o seu desenvolvimento. 

                    

Tabela 2 Levantamento de Sobrevivência da Parcela 2

Espécie vivas  morta total

% 

Mortalidade 

Angico  20 4 24 16,66%

Araucária 15 36 51 70,59%

Canafistula 15 3 18 16.66%

Canjerana 27 3 30 10%

Cedro 21 5 25 20%

Farinha seca 25 1 26 3.8%

Imbuia 22 3 25 12%

Total geral     200

Fonte: ZAPANI (2008)                                     

Tabela 3 Levantamento de Sobrevivência da Parcela 3

Espécie vivas Morta total

% 

Mortalidade 

Angico  21 4 25 16%

Araucária 13 37 50 74%

Canafistula 19 3 22 13,63%

Canjerana 26 2 28 7,14%

Cedro 21 4 25 16%

           Farinha seca  24 1 25 4%

Imbuia 22 3 25 12%

Total     200
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4.2.2 Replantio 

Após o levantamento foi efetuado o replantio para substituição de todos os 

indivíduos mortos, que ocorreu nos dias 24 a 26 de abril de 2008. Foram contratados 

recursos humanos (mão-de-obra) para realizar a manutenção necessária (roçada, 

desbastes das espécies remanescentes e arrancado manualmente as taquara que 

estavam germinando). 

Como houve uma interferência no desenvolvimento nas mudas de Pinheiro 

brasileiro (Araucaria angustifolia), foram criadas algumas medidas de proteção após 

o replantio. As espécies foram protegidas por grimpas e colocadas estacas de 

bambu, deixando uma abertura no centro para a passagem de luz sem comprometer 

o seu desenvolvimento, foi deixado também uma muda de Araucaria angustifolia 

sem proteção nenhum e instalado um sensor com câmera fotográfica para identificar 

qual era o animal predador. Foi deixado durante 60 dias no local, mas não obteve-se 

o resultado esperado. 

ghijkl �� n �rqouo ur ��oqr��o u� ���w����� �pxwyqIFÓLIA 

                       Fonte: ZAPANI (2008)                                       
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                                                  Fonte: ZAPANI (2008)                                       

Após o replantio não foi feito nem um levantamento até a presente data, mas 

no dia 11 de junho de 2008 foi realizada uma visita nas parcelas e foi visto que as 

maiorias das araucárias estavam intactas, em quanto às outras espécies estavam 

perdendo sua folhas devido o inverno.   
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Dessa forma, devido ao histórico destas áreas avaliadas, que se trata de 

região que sofreram intervenções antrópicas no passado pela exploração de 

madeireiras, observou-se que após a morte da taquara, as espécies pioneiras 

crescem rapidamente como a espécie Pau-de-gaiola, Vassourão-branco etc. Com a 

grande densidade destas espécies vimos que há pouca diversidade, que podem 

interferir no processo de regeneração florestal. 

Foi concluído também que como a taquara tem um crescimento rápido ela 

pode ajudar na renda familiar, e que com esta espécie pode ser confeccionados 

cestos, balaios, decorações nas residências, e além disso, podem ser usados em 

construções de casas de pequeno porte e serem  vendidos para a população.    

Durante o período de crescimento a Araucaria angustifolia foi à espécie que 

apresentou o menor índice de sobrevivência devido ao ataque de animais, mas se 

adaptou melhor onde havia pouca cobertura vegetal (dossel). Ao contrário do Cedro 

que se adequou porque tinha presença de dossel, já as demais espécies, tiveram 

menor mortalidade e podem ser instalas em qualquer ambiente. Após ter completado 

este trabalho pode-se dizer que o plantio de mudas nativas é uma forma de 

aceleração na recuperação da diversidade e o enriquecimento do ecossistema.   

Antes da tomada de qualquer decisão com relação a espécies nativas deve-

se conhecer seu comportamento em diferentes ambientes da floresta, principalmente 

em clareiras, haja vista seu melhor desempenho nesses ambientes. 

O processo de recuperação ambiental é lento e gradativo e nem todas as 

funções ambientais são atingidas sincronicamente, por isso será necessária a 

continuidade dos estudos para avaliar o desenvolvimento das espécies e verificar o 

crescimento da regeneração natural. 
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