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RESUMO 

Núcleos monoespecíficos como estratégia de restauração ecológica: um estudo de caso na 
Mata da Pedreira, campus da ESALQ-USP 

Cientes de que o histórico, a intensidade e a expansão espacial das atividades 
antrópicas afetam a resiliência e as taxas de recuperação de um ecossistema florestal, 
existe atualmente o desafio de determinar qual ou quais métodos de restauração 
ecológica serão os mais eficientes em termos de recursos em metas para cada local. 
Isso porque existem diversos tipos de métodos e estratégias de restauração ecológica, 
os quais variam desde apenas assistir um ecossistema se reestabelecer à alta 
intervenção as quais mudarão os rumos da sucessão ecológica. Neste contexto, o 
presente trabalho busca analisar se a nucleação aplicada, um método de restauração 
florestal de baixo custo e intervenção na área, restaurou e ocupou um antigo pasto 
abandonado numa área de preservação permanente dentro do campus da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Para isso, foi implantado um 
experimento de nucleação aplicada, vizinho a um fragmento de floresta estacional 
semidecidual em maio de 2008 onde foram plantados 40 núcleos. Foram testadas 4 
espécies (Inga laurina, Cordia trichotoma, Albizia niopoides eJacaratia spinosa) com dez 
repetições cada e com apenas uma espécie por núcleo. Os núcleos foram então 
mensurados anualmente até 2013 e posteriormente no ano de 2016. Mensuramos o 
diâmetro na altura do peito (DAP), altura, área basal, biomassa, índice de área de 
vegetação (via fotografias hemisféricas) e área de copa (calculado como uma elipse). 
Depois, em 2017 alocamos 24 parcelas de 2 metros de raio no entorno dos núcleos 
para avaliar a densidade, riqueza e diversidade dos indivíduos regenerantes. Na 
análise dos dados comparamos os diferentes tratamentos através de análises de 
variância e dos testes de comparações de média de tukey para o último período de 
medição nos diferentes parâmetros dendrométricos. Procurando entender se alguma 
espécie plantada em núcleos monoespecíficos conseguiu atrair maior quantidade de 
regenerantes, espécies e diversidade comparamos entre os diferentes tratamentos 
esses parâmetros. Posteriormente, realizamos um modelo linear generalizado a fim de 
encontrar possíveis relações entre densidade e a riqueza dos indivíduos regenerantes 
com as variáveis dos núcleos, como altura máxima, área basal, índices de área de 
vegetação e área de copa. Os resultados encontrados nos dizem que existem 
diferenças no desenvolvimento dos diversos parâmetros analisados incluindo a 
ocupação da área pelas diferentes espécies plantadas na nucleação aplicada. 
Encontramos também para o presente projeto que a densidade de regenerantes no 
entorno dos núcleos é significantemente relacionada com a área basal e altura das 
árvores dos núcleos e a riqueza de espécies dos indivíduos em regeneração é 
significantemente relacionada com apenas a área área basal das árvores presentes nos 
núcleos. Sugerimos o uso de nucleação aplicada para restaurar áreas com grau médio 
de degradação usando uma espécie pioneira com altas taxas de crescimento. Os 
núcleos monoespecíficos devem ser utilizados apenas em paisagens com abundância 
de propágulos para que não haja baixa diversidade de espécies a médio prazo. 

Palavras-chave: Restauração florestal; Nucleação aplicada; Núcleos monoespecíficos  
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ABSTRACT 

Mono specific nuclei as an ecological restoration strategy: a case study in “Pedreira Woods”, at the 
ESALQ-USP  

Despite the history that intensity and spatial expansion of anthropogenic 
activities affect the resilience and recovery rates of a forest ecosystem, we have the 
current challenge in forest restoration to determine which ecological restoration 
methods will be most efficient for each specific area, this in terms of resources and 
goals. In this context, the ecological restoration of degraded ecosystems must be 
specific to each site. The present work aimed to analyze applied nucleation, a method 
of low cost and low intervention in the area of forest restoration, occupied an 
abandoned pasture in a permanent preservation area inside the campus "Luiz de 
Queiroz" College of Agriculture in Piracicaba, São Paulo. For this, an applied 
nucleation experiment was implanted next to a semideciduous seasonal forest 
fragment in May 2008, where 40 nuclei were planted. Four species (Inga laurina, Cordia 
trichotoma, Albizia niopoides and Jacaratia spinosa) were tested with ten replicates each, 
with only one specie per nuclei. The nuclei were then measured annually until 2013 
and later in 2016. In the individual’s data, we measured the diameter at the chest 
height (DBH), height, basal area, biomass, vegetation area index (via hemispheric 
photographs) and Crown area (calculated as an ellipse). After that, in 2017, 24 
subplots were allocated around the nuclei to evaluate the density, specie richness and 
diversity of regenerating individuals. In order to compare the different treatments 
used, we performed analysis of variance and the Tukey mean comparison test for the 
different dendrometrical parameters between species. Later, in order to understand 
the facilitation of density and specie richness by the different treatments of nuclei, we 
related the height, basal area, vegetation area index and area with these parameters 
through a generalized linear model. The results show that there are differences in the 
development of the various parameters analyzed including the occupation of the area 
by the different species planted in the applied nucleation. We also found for the 
present project that the density of regenerants found near the nuclei are significantly 
related to the sum of basal area and height of the nuclei and the species richness of 
regenerants are significantly related to the sum of the basal area of the individuals’ 
nuclei. We suggest the use of applied nucleation to restore areas with a medium 
degree of degradation using a pioneer species with high grown rates. The mono 
specific nuclei should be use just only in landscapes with plenty of propagules. So 
that there is no low diversity of species in the medium term. 

Keywords: Forest restoration; Applied nucleation; Mono specific nuclei  
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1. INTRODUÇÃO 

Cientes de que o histórico, a intensidade e a expansão espacial das atividades antrópicas 

afetam a resiliência e as taxas de recuperação de um ecossistema florestal, um dos atuais desafios 

da restauração ecológica é determinar qual ou quais abordagens de restauração serão mais 

eficientes, em termos de recursos e metas ecológicas em determinada paisagem (Chazdon, 2008). 

De acordo com a  Society for Ecological Restoration (Ser, 2017), a restauração ecológica 

é o processo de auxiliar e assistir a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado 

ou destruído. Em termos práticos, a restauração ecológica visa reestabelecer e desenvolver 

ecossistemas que sejam novamente resilientes e sustentáveis em estrutura e composição de 

espécies, bem como  parte integrante da paisagem e provendo importantes serviços 

ecossistêmicos e meios de subsistência para comunidades no entorno (Reis et al., 2010).  

Os métodos de restauração de ecossistemas variam enormemente dependendo do nível 

de degradação em que o ecossistema se encontra. Em alguns casos, menores intervenções como a 

interrupção e/ou remoção das atividades degradadoras (p. ex: fogo e presença de gado) podem 

ser suficientes para acelerar e realizar o processo de regeneração natural (De Mello et al., 2016). 

Em outros casos, é necessário manejar e preparar o solo para o plantio de mudas com alta 

diversidade de espécies arbóreas de diferentes estágios da sucessão ecológica (Campoe et al., 

2014). Em síntese, os métodos de restauração ecológica podem ser assistidos e próximos aos 

naturais e/ou ativos com alta intervenção humana (Corbin and Holl, 2012).  

A restauração passiva ou assisstida é definida como o conjunto de técnicas que 

permitem o processo de recuperação natural do ecossistema, utilizando-se de baixa ou nenhuma 

intervenção humana, priorizando a regeneração natural através da sucessão ecológica (De Mello et 

al., 2016). Esta metodologia é e deveria ser empregada em ecossistemas de alta resiliência e com 

histórico de menor degradação pela agricultura, fogo e pastagem (Lamb et al., 2005; Chazdon, 

2008). Nestes locais de alta resiliência os fatores bióticos e abióticos são, geralmente, favoráveis 

ao estabelecimento de propágulos da regeneração natural, que gradativamente recobrirão a área 

possibilitando e viabilizando os processos ecológicos naturais favoráveis à formação de novas 

florestas (Corbin and Holl, 2012), as taxas de recuperação e as trajetórias da sucessão nesses casos 

são extremamentes variáveis e estocásticos. 

Já para ambientes com elevado nível de degradação e que apresentem baixa resiliência, a 

restauração ativa é a metodologia mais aceita e difundida para restaurar as florestas tropicais a 

qual é praticamente uma receita, prepara o solo e planta uma grande quantidade de mudas de 

espécies arbóreas nativas ou, em alguns casos, semea diretamente as sementes das espécies 
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florestais (Corbin and Holl, 2012). Os plantios, nesses casos, variam desde a introdução de baixa 

diversidade de espécies nativas, com presença de espécies exóticas, até plantios heterogêneos de 

alta diversidade de árvores nativas, os quais, se bem estabelecidos, representarão um grande 

beneficio,  uma enorme gama de nichos e guildas ecológicas (Lamb et al., 2005; Rodrigues et al., 

2009). Em suma, sabe-se que em diversos habitats tais plantios florestais visando à restauração 

florestal ou mesmo para fins madeireiros com salvas exceções, facilitam a dispersão, colonização 

e o estabelecimento de algumas espécies nativas transportadas através do vento, animais e outros 

vetores (Parrotta et al., 1997; Augusto et al., 2001; Lamb et al., 2005; Barbier et al., 2008; Corbin 

and Holl, 2012). 

No entanto, considerando a atual escala de desmatamento nas florestas tropicais e a 

quantidade de áreas degradadas que existem e necessitam de alguma intervenção para restauração 

ecológica, o plantio de árvores em área total torna-se praticável somente em locais e 

circunstâncias muito específicas devido as metas de recuperar florestas com características mais 

próximas possíveis ao natural e, principalmente, aos elevados custos associados à atividade da 

restauração ativa (Corbin and Holl, 2012). Neste sentido, visando restaurar ambientes com níveis 

intermediários de resiliência,  destacam-se as práticas da restauração ecológica através da 

nucleação aplicada que associam as técnicas da restauração ecológica ativa às de restauração 

passiva, facilitando a conservação da funcionalidade natural das áreas direcionando-as à 

recuperação da comunidade degradada (Poufoun et al., 2016). 

O plantio em núcleos, grupos, ilhas ou faixas  teve ínicio a partir de trabalhos publicados 

pela Universidade de Edinburgh na Escócia por Anderson (Anderson, 1930; Anderson, 1953), os 

quais objetivavam, através de plantios de grupos de  3 a 25 árvores, recuperar os antigos 

povoamentos florestais presentes nestes locais. Através do plantio em grupos Anderson 

descobriu que o arranjo em grupo servia também para produzir madeira de melhor qualidade, 

uma vez que as árvores centrais dos núcleos apresentavam menores quantidades de nós devido 

aos sombreamento lateral. Anderson ainda pode observar que os locais onde as árvores não eram 

plantadas havia uma maior quantidade de espécies provientes da paisagem no entorno. 

Posteriormente, Yarranton e Morrison (1954), teorizaram a nucleação como uma 

dinâmica da primeira colonização de áreas abertas por espécies vegetais. A constatação veio da 

observação em pastagens que a espécie primária e colonizadora Juniperus spp fornecia microclima 

favorável para o desenvolvimento de uma série de outras espécies de capim e arbustos formando 

uma camada rica em húmus a qual influenciou o estabelecimento, crescimento e desenvolvimento 

da espécie de Carvalho (Quercus spp), que são árvores de grande dimensões e normalmente 

encontradas em florestas maduras boreais (Reis et al., 2010). Nas florestas tropicais alguns estudos 
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de nucleação foram realizados com o intuito de comparar diversos parâmetros dos diferentes 

tipos de metodologia de restauração empregados (Zahawi and Augspurger, 2006; Schlawin and 

Zahawi, 2008; Cole et al., 2010; Reis et al., 2010; Holl et al., 2011; Corbin and Holl, 2012; Zahawi et 

al., 2013; Boanares and Azevedo, 2014b; Bechara et al., 2016; Corbin et al., 2016). 

A partir deste conceito, a intervenção de restauração através de pequenos aglomerados 

objetiva acelerar o processo da nucleação aplicada, a qual é definida como a expansão dos 

núcleos para o restante da área (Cole et al., 2010; Holl et al., 2011; Corbin and Holl, 2012; Zahawi 

et al., 2013). Esta ocupação e expansão das árvores plantadas para o restante da área se dá através 

do crescimento e desenvolvimento da copa, multiplicação dos fustes e produção de sementes e 

propágulos (Corbin and Holl, 2012). Complementarmente, as árvores presentes nos núcleos 

influenciam também o aumento da chegada de propágulos provenientes da paisagem no entorno 

(Zahawi and Augspurger, 2006).  

Portanto, compreender os fatores das espécies florestais que compõem os núcleos é de 

suma importância para a restauração ecológica que influenciam a densidade, riqueza e diversidade 

de indivíduos da regeneração natural é essencial para o desenvolvimento de metodologias eficazes 

de restauração ecológica. Vale ressaltar que os trabalhos de restauração ecológica no Brasil se 

dedicam a restauração ativa através dos plantios convencionais de alta diversidade em linhas, 

restauração passiva e poucos desses se dedicam aos fatores específicos das espécies plantadas 

mais influenciam na competição intraespecífica, ocupação da área e as características ecológicas 

que promovem a facilitação da regeneração natural. Diante disso, propomos no presente trabalho 

como e porquê algumas espécies plantadas em núcleos monoespecíficos têm maior potencial que 

outras para ocupar, e promover a facilitação à entrada de indivíduos e espécies de regenerantes.  

De acordo com o exposto, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar o 

desempenho das árvores de mesmas espécies nos núcleos monoespecíficos. Foram plantados 

quarenta núcleos de quatro espécies nativas arbóreas visando a restauração ecológica do local e 

ainda, identificar quais características ecológicas das espécies favoreceram o recrutamento de 

indivíduos e espécies de regenerantes. Para que possamos sugerir quase seriam as melhores 

espécies a ser plantadas em dados locais com características semelhantes. Para isso, analisamos no 

tempo o estabelecimento, crescimento e desenvolvimento de cinco árvores plantadas nesses 

núcleos monoespecíficos e adensados. Posteriormente, analisamos as características ecológicas 

dessas espécies na densidade e na riqueza dos indivíduos regenerantes. A avaliação se deu num 

experimento implantado em 2008 de nucleação aplicada em área de preservação permanente 

adjacente ao fragmento florestal de 14 hectares popularmente conhecido como “Mata da 

Pedreira” localizado no município de Piracicaba- SP, no campus da ESALQ- USP. 
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2. DESENVOLVIMENTO E OCUPAÇÃO DA ÁREA PELAS ESPÉCIES FLORESTAIS 
ATRAVÉS DA NUCLEAÇÃO APLICADA 

Resumo 

A nucleação aplicada com árvores nativas é uma técnica de restauração 
ecológica que combina teorias e práticas da restauração ativa e passiva, e inclui 
diversas metodologias de plantios tais como em aglomerados, faixas, grupos e outros. 
Por existir uma grande quantidade de técnicas, conceitos e metodologias acerca do 
tema, pouco se sabe sobre a utilização e os resultados dos diferentes arranjos de 
“nucleação aplicada”. Neste contexto, o presente projeto buscou analisar o 
crescimento e desenvolvimento de quatro espécies arbóreas nativas (Inga laurina, 
Cordia trichotoma, Albizia niopoides e Jacaratia spinosa) plantadas em pequenos núcleos 
monoespecíficos de aproximadamente 3 m², com dez repetições de cada espécie, 
totalizando em 40 núcleos dispostos em aproximadamente 130 m² numa área total de 
4.000 m². Para tanto, o experimento de nucleação aplicada (ou grupos de Anderson) 
foi instalado em 2008 em delineamento inteiramente casualizado, com o objetivo de 
restaurar um antigo pasto abandonado em área de preservação permanente ao lado 
do córrego Piracicamirim dentro da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” da Universidade de São Paulo, em Piracicaba-SP. Avaliou-se desde agosto 
de 2008 até março de 2016 a sobrevivência, o diâmetro altura do peito (DAP), 
desenvolvimento de copa, altura, área basal e biomassa de cada indivíduo plantado 
em cada um dos núcleos. Adicionalmente, avaliamos esses parâmetros para as 
diferentes posições de cada espécime no núcleo (centro ou borda do núcleo) e a taxa 
de ocupação de área de cada núcleo e, consequentemente, de cada uma das quatro 
espécies ao final das medições. Houve diferença significativa entre espécies para os 
parâmetros: mortalidade, DAP, altura, área basal, biomassa e área de copa, indicando 
que as espécies pioneiras típicas A. niopoides e J. spinosa se desenvolveram bem em 
comparação as demais espécies nesse arranjo de plantio. Entretanto, não houve 
diferença significativa entre os parâmetros analisados para as disposições de plantio, 
com exceção da área basal do I. laurina, dentro dos núcleos, ou seja, no centro ou na 
borda do núcleo para a maioria das espécies e parâmetros avaliados os indivíduos 
apresentam desempenhos semelhantes.  

Palavras-chave: Restauração florestal em núcleos; Nucleação aplicada; Núcleos 
monoespecíficos 

 
Abstract 

In Brazil, nucleating techniques include several concepts such as shelters, 
perches, clustering of the seed bank and planting of native tree species. Applied 
nucleation with native trees is an ecological restoration technique that combines 
theories and practices of active and passive restoration. However, it is a still under 
used and under studied technique. In this context, the present project aims to analyze 
the growth and development of four trees native species (Inga laurina, Cordia 
trichotoma, Albizia niopoides and Jacaratia spinosa) planted in small and mono specific 
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nuclei (≈ 3 m²) with 5 trees in each. There is ten replicates of each species, totaling 
40 nuclei arranged in approximately 130 m² in a total area of 4,000 m². In order to do 
so, the applied nucleation experiment (or Anderson group) was installed in 2008 in a 
completely randomized design with the objective of restoring an abandoned pasture 
in a permanent preservation area along the Piracicamirim stream in College of “Luiz 
de Queiroz” from University of São Paulo, in Piracicaba-SP. The survival, chest 
height (DBH), crown development, height, basal area and biomass of each individual 
planted in each of the nuclei were evaluated from August 2008 to March 2016. In 
addition, we evaluated these parameters for the different positions of each specimen 
in the core (center or edge of the core) and the area occupation rate of each nuclei 
and, consequently, of each of the four species at the end of the measurements. There 
were significant differences among species for the parameters: mortality, DBH, 
height, basal area, biomass and crown area, indicating that the A. niopoides and J. 
spinosa developed well in comparison to the other species in this planting 
arrangement. However, there was no significant difference between the analyzed 
parameters for the planting arrangements within the cores, exemption for basal area 
of I. laurina, that is, in the center or at the edge of the nuclei, the individuals 
presented similar performances 

Keywords: Forest restoration in nuclei; Applied nucleation; Mono specific nuclei 

 

2.1. Introdução 

Existe um montante considerável de informação e teorias sobre sucessão e ecologia de 

florestas tropicais. Muitas dessas teorias tiveram e tem impacto direto ou indireto nas práticas 

atuais da restauração ecológica (Rodrigues et al., 2009). 

  A nucleação aplicada é uma técnica da restauração ecológica a qual foi postulada como 

uma teoria ecológica da sucessão primária em florestas (Yarranton and Morrison, 1974). 

Atualmente, a nucleação aplicada tem abordagem ampla e inclue diferentes conceitos, desde 

pequenos aglomerados de vegetação até refugios para fauna (Bechara et al., 2007; Zahawi et al., 

2013). Normalmente, na nucleação aplicada são realizados plantios de espécies arbóreas em 

pequenos aglomerados da área a ser restaurada, onde espera-se que ocorra a expansão dos 

núcleos para o restante da área (Bechara et al., 2016). Seja por meio da entrada de novos 

indivíduos provindo da paisagem ou pelo crescimento e reprodução dos indivíduos previamente 

plantados.  

A nucleação aplicada é uma técnica indicada e eficaz para restaurar áreas com nível 

médio de distúrbios (Zahawi et al., 2013; Boanares and Azevedo, 2014a), isto porque foi 

inicialmente descrita como componente da dinâmica natural das florestas onde, através da 

sucessão ecológica, o pequeno aglomerado de árvores, árbustos ou outros tipos de vegetação 

facilitariam a expansão e a colonização da área anteriormente aberta (Yarranton and Morrison, 
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1974). Essa expansão florestal se da através do estabelecimento, propagação e substituição de 

espécies vegetais dos aglomerados ao longo do tempo (Pickett et al., 2001). Temos como exemplo 

o que ocorre em pastagens abandonadas com presença de árvores remanescentes, as quais 

influenciam fortemente a quantidade, presença e colonização de novos indivíduos, por servirem 

como “foco de recrutamento” de demais espécies (Duncan and Chapman, 1999).  

Desta forma, o conceito de nucleação ou do plantio em ilhas representa um grau 

intermediário de intervenção na área e combina tanto as práticas da restauração ativa como da 

passiva para acelerar e influenciar a sucessão ecológica florestal (Benayas et al., 2008). Essa 

intervenção serve como “energia de ativação” para iniciar o processo de restauração florestal, 

facilitando o estabelecimento e desenvolvimento de novos indivíduos da regeneração natural sem 

necessidade de manejo adicional (Corbin and Holl, 2012). A “energia de ativação” dos núcleos de 

árvores é, portanto, uma intervenção concentrada num dado local, visando atenuar possíveis 

efeitos alelopáticos causados por gramíneas, bem como a competição entre espécies invasoras ou 

super abundantes e as demais espécies florestais, objetificando criar um ambiente mais favorável 

ao estabelecimento das espécies arbustivas e arbóreas de interesse (Holl, 2002; Zahawi and 

Augspurger, 2006). Isto ocorre devido, principalmente, à facilitação praticada pelas árvores 

presentes nos aglomerados que atenuam o estresse severo de áreas abertas (Holl, 2002). 

Por outro lado, os plantios de mudas de espécies arbóreas nativas em aglomerados em 

paisagens fragmentadas e degradadas podem se manter níveis estáveis de degradação por 

períodos longo de tempo (Cole et al., 2010). Isso porquê os pequenos aglomerados não 

conseguem romper as barreiras severas da degradação impostas em locais e circunstâncias 

específicas. A restauração ecológica nesse caso não ocorre e os aglomerados de árvores não 

conseguem influenciar a cobertura de copa do local, mantendo o ecossistema num nível estável 

de degradação elevado. Por esse motivo o recrutamento e a colonização de novas espécies para o 

restante da área não se efetiva e os aglomerados tendem a ser substituído por gramíneas e 

espécies invasoras ruderais ao longo do tempo mantendo a degradação do ecossistema na área 

(Corbin and Holl, 2012).  

Em alguns casos específicos os plantios em área total são mais indicados pois 

conseguem influenciar áreas mais extensas, com maior densidade de mudas e espécies arbóreas. 

Em trabalho recente, Holl (2011) e colaboradores, encontram que árvores plantadas em área total 

tendem a ter maiores taxas de crescimento quando comparadas com aquelas plantadas em 

núcleos. Porém, até o presente momento foi visto que os plantios em área total tendem a 

apresentar menores taxas de sobrevivência quando comparados à nucleação aplicada, isto devido 

provavelmente as mais acentuadas interações entre as árvores dos núcleos. Isso deve-se 
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principalmente à alta densidade de árvores dentro das áreas dos núcleos e pela distância entre 

núcleos, que são os fatores que influenciam o crescimento, a sobrevivência, o desenvolvimento e  

área de copa das árvores (Holl et al., 2011).  

Normalmente, o tamanho, o arranjo e a área de intervenção dos plantios em núcleos 

variam de acordo com as necessidades e potencilidades do projeto de restauração e da área 

estudada. Os plantios podem ser realizados em grupos, faixas ou linhas (Holl et al., 2011), o 

tamanho dos núcleos podem variar de 4 a mais de 100 m² e a restauração em núcleos utiliza 

geralmente 30 a 40% do total da área de restauração (Fink et al., 2009; Holl et al., 2011; Zahawi et 

al., 2013). Por esses motivos, os custos totais destes plantios são normalmente reduzidos entre 40 

e 70% quando comparados com plantios de restauração em área total (Corbin and Holl, 2012). 

Sendo possível reestabelecer a composição e a riqueza de espécies até condições semelhantes 

e/ou maiores que os plantios convencionais em área total e em florestas secundárias degradadas 

na mesma região de estudo (Bechara et al., 2007; Corbin et al., 2016). 

Tendo em vista o elevado potencial de restauração florestal a partir da nucleação 

aplicada e, ao mesmo tempo, a necessidade de maior compreensão sobre a resposta ecológica 

desta metodologia frente às diferentes condições silviculturais de diferentes arranjos de espécies, 

o presente capítulo deste projeto de pesquisa tem como objetivo principal entender o 

comportamento das diferentes espécies arbóreas plantadas em núcleos adensados e 

monoespecíficos com as mesmas condições iniciais de plantio e também compreende como as 

árvores presentes nas extremidades desses pequenos núcleos monoespecíficos influenciaram o 

desenvolvimento das árvores centrais dos núcleos. 

2.2. Materiais e Métodos 

2.2.1. Descrição da área do experimento de nucleação 

O experimento faz parte do projeto de adequação ambiental do campus “Luiz de 

Queiroz” e está inserido numa área de preservação permanente (APP) à margem direita do 

ribeirão Piracicamirim, dentro da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da 

Universidade de São Paulo, atrás do departamento de Ciências Florestais (LCF), no município de 

Piracicaba, latitude 22° 42´40S e longitude 47°37´30 W, a uma altitude de aproximadamente 500 

metros. O clima da área de estudo é classificado como Cwa, de acordo com Köppen-Geiger (Peel 

et al., 2007), com temperaturas médias anuais de 21,6°C e precipitação média anual de 1300 mm, 

sendo estes dados registrados entre 1917-2016. 

A área de plantio do experimento é vizinho do fragmento florestal de 14 hectares 

localmente conhecido como “Mata da Pedreira” (figura 1). O remanescente tem como 
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fitofisionomia definida a Floresta Estacional Semidecidual (FES) apresentando algumas 

características de Floresta Decídua (Veloso et al., 1991). A FES em questão está inserida na Mata 

Atlântica e, assim como a maioria dos fragmentos florestais remanescentes neste bioma, sofreu 

ao longo dos anos diversos impactos e perturbações antrópicas como, por exemplo, a exploração 

madeireira, entrada de animais domésticos e incêndios, incluindo um de grande intensidade em 

julho de 1981 (Catharino, 1989).  

O histórico de distúrbios da área criou um mosaico de estágios sucessionais dentro do 

fragmento, onde há locais com predomínio de espécies arbóreas de estágios finais da sucessão 

(locais pouco degradados) e outros com alta densidade de lianas e espécies arbóreas pioneiras 

(característica de elevada antropização) (Cesar et al., 2016). Além disso, a matriz circundante do 

fragmento é composta por estradas, pastagens degradadas, cultivos agrícolas e áreas urbanas e, há 

mais de um século, o fragmento está isolado na paisagem, dificultando a permeabilidade de 

ocupação natural de outras espécies no entorno do fragmento. 

Historicamente, o uso do solo da área em que foi realizado o experimento foi um pasto 

com Brachiaria decumben Stapf e com acesso para o gado ao ribeirão Piracicamirim. No ano de 2008 

realizou-se o plantio de espécies arbóreas nativas visando à restauração florestal do local. O 

experimento de nucleação aplicada foi realizada em aproximadamente 130 m² da área total de 

4.000 m². 

 

 

 Mapa de identificação da área do experimento dentro da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e imagem Figura 1.
do experimento obtida através de um veículo aéreo não tripulado (drone) em maio de 2016. 

 

O experimento consiste em plantio em grupos, núcleos ou o ilhas de árvores (Zahawi 

and Augspurger, 2006). Foram plantadas 200 mudas de espécies arbóreas em 40 núcleos nos 

4000 m² de área total do experimento. Os núcleos foram espaçados em aproximadamente 7 
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metros uns dos outros e estes foram compostos por cinco árvores nativas de mesma espécie cada 

um. O espaçamento entre árvores dentro dos núcleos foi de um metro uma das outras, 

totalizando, aproximadamente 3,14 m² de área por núcleo. Foram utilizadas quatro espécies 

arbóreas nativas regionais em experimento com 10 repetições por tratamento em delineamento 

inteiramente aleatório (figura 2). 

 

 

 

 Croqui geral do experimento inteiramente aleatorizado seguido pela distância entre núcleos (7 metros) e por último a Figura 2.
distância entre árvores dentro dos núcleos (1 metro).  

 

Na época de instalação do experimento a infestação de Brachiaria decumben Stapf foi 

controlada apenas em volta dos núcleos de forma que as mudas plantadas não fossem suprimidas 

pelas gramíneas (figura 3 A). As covas foram abertas de forma manual, com cavadeiras e tiveram 

dimensão aproximada de 25x25x25 cm (figura 3 C). As mudas plantadas foram cultivadas em 

tubetes de 290 cm³ e foram provenientes de viveiros da região. A adubação de cobertura foi 

proveniente de cama de frango curtida e aplicada na quantidade de 7 kg por cova (figura 3 B e 

D).  
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 A) Abertura da área de plantio em núcleos; B) Dessecação e coroamento dos núcleos; C) Coveamento para adubação e Figura 3.
plantio. D) Plantio.  

 

O replantio dos indivíduos mortos foi realizado até os seis meses de idade, porém 

devido à baixa qualidade das mudas do replantio as falhas de algumas espécies persistiram, 

principalmente, da espécie de Jacaratia spinosa (figura 4). A manutenção do experimento foi 

realizada periodicamente a cada 4-5 meses e o manejo das gramíneas competidoras repetiu-se 

durante os dois primeiros anos de forma manual com enxada. Posterior à estes dois anos 

realizou-se capina química durante mais um ano a cada quatro meses até o fechamento total das 

copas, ou seja a partir do 3° ano de plantio não houve mais manutenção da área. Apenas em 

março de 2016, juntamente com a coleta de dados, realizamos o manejo seletivo das lianas 

superabundantes que estavam tomando conta do dossel superior das árvores. 
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 A) Núcleo de Jacaratia spinosa com um ano, em 2009.B) Núcleo de Jacaratia spinosa com oito anos, em 2016. Figura 4.

 

2.2.2. Espécies utilizadas nos núcleos mono específicos 

Tabela 1. As espécies selecionadas para o plantio em núcleos visando à restauração ecológica. P = Pioneira. Si = Secundária 
inicial. ANE = Anemocórica. ZOO = Zoocórica. SP = Sempre Verde. Dec = Decídua. Parc = Parcialmente as folhas. Nit = 
Fixação de Nitrogênio. Frut = Frutífera. Mad = Madeira de boa qualidade.  

Espécie Síndrome 
dispersão 

Densidade 
(g/cm³) 

Caducifólia Função 
 

Albizia niopoides (Benth.) Burkart ANE 0,54 Dec Nit 

Inga laurina (Sw.) Willd. ZOO 0,71 SV Nit, 
Frut 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. ANE 0,48 Parc Mad 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. ZOO 0,17 Parc Frut 
 

 

A tabela 1 lista as espécies plantadas no experimento e suas características e atributos 

funcionais, tais como: síndrome de dispersão, densidade básica da madeira (em gramas por 

centímetro cúbico), regime foliar das espécies e sua funcionalidade. Todas as espécies plantadas 

no experimento são nativas regionais da Floresta Estacional Semidecidual (Carvalho, 2010). 

A maior parte das espécies selecionadas para compor os núcleos monoespecíficos do 

experimento de nucleação aplicada são de rápido crescimento e tolerantes a luz solar direta. 

Todas as espécies escolhidas são de ocorrência ampla no Brasil e são largamente utilizadas em 

reflorestamento e sistemas agroflorestais na América do Sul e América Central (Ramalho, 2003; 

Carvalho, 2010). Das quatro espécies utilizadas, duas são dispersas pelo vento (anemocóricas) e 

duas por animais (zoocóricas).  
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As espécies A. niopoides e I. laurina são muito indicadas para plantios de restauração 

florestal devido ao rápido crescimento inicial de copa, produzindo copa frondosa com boa 

sombra nos primeiros anos de plantio. São espécies tolerantes a seca e produzem madeira dura de 

boa qualidade (M.L.R Arce, 1992). O I. laurina apresenta alta alocação de compostos na folhagem 

resultando em sombra abundante. O gênero Inga é também conhecido por alta fixação de 

nitrogênio com bactérias e fungos simbiontes o que leva a um aumento no crescimento de outras 

espécies no seu entorno (Carpenter et al., 2004). O Jaracatiá ou J. spinosa produz boa quantidade 

de frutos e sementes que são avidamente procurados por pássaros e macacos dispersores de 

sementes.  O louro-pardo ou C. trichotoma é uma espécie indicada para fins madeireiros com 

madeira de boa qualidade, dura, fácil de trabalhar e de boa durabilidade. 

2.2.3.  Coleta de dados 

2.2.3.1. Desenvolvimento e crescimento das mudas 

Para avaliar o desempenho das espécies selecionadas foram coletados a altura total e 

área de copa (ac) de todos os indivíduos plantados, nos seguintes períodos: agosto de 2008 (6 

meses de idade), fevereiro de 2009 (quase 1 ano), julho de 2009 (1 ano e meio), fevereiro de 2010 

(2 anos), agosto de 2011 (3 anos e meio), março de 2013 (5 anos) e março de 2016 (8 anos). A 

mensuração do Diâmetro a Altura do Peito (DAP) iniciou-se em fevereiro de 2009 e foi 

mensurada conjuntamente nos mesmo períodos das alturas e áreas de copa descritas acima.  

2.2.3.2. Extensão da área de copa das espécies plantadas em núcleos 

O crescimento e desenvolvimento de copa e do dossel florestal diferem drasticamente 

entre espécies e metodologias de plantio na restauração florestal da Mata Atlântica (Campoe et al., 

2010). Portanto, conhecer e avaliar a extensão da copa de algumas espécies na nucleação aplicada 

é uma forma de somar argumentos para melhorar a eficiência desta técnica na restauração 

florestal.  Pensando em aumentar o embasamento científico acerca da escolha das espécies a 

serem plantadas medimos em março de 2016 a área total de copa ocupada por cada núcleo. Para 

tal, utilizamos a mesma metodologia descrita por Holl e colaboradores (2011), na qual a área da 

copa é obtida através da obtenção das médias entre o maior e o menor diâmetro da projeção da 

copa sobre o solo, mensuradas com fita métrica ou DME (Distance Measuring Equipment) em 

duas linhas perpendiculares, calculadas como uma elipse. Posteriormente, denominamos os 

valores das elipses dos núcleos como área de copa ou área de ocupação dos núcleos. 
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2.2.3.3. Índice de área de vegetação dos núcleos (IAV) 

Complementarmente a medição da extensão de área de copa, mensuramos o índice de 

área de vegetação (IAV) dos núcleos no experimento. O IAV é altamente correlacionado com a 

área foliar da comunidade arbórea. A área foliar ou índice de área foliar é uma variável chave de 

importância e de referência para avaliar e comparar espécies, plantios e técnicas florestais que 

visam recuperar florestas tropicais (Campoe et al., 2010). O IAV serviu também para aumentar o 

embasamento científico sobre a extensão das copas das árvores plantadas em núcleos 

monoespecíficos. Na Floresta Estacional Semidecidual, de sazonalidade acentuada as clareiras ou 

a deciduidade de algumas espécies são normais, mudando a dinâmica da regeneração de 

indivíduos do sub-bosque (Gandolfi et al., 2007). Então, compreender os fatores de variação pode 

nos ajudar a sugerir a melhor escolha de espécies a serem plantadas nessa técnica de restauração 

ecológica. 

O índice de área de vegetação foi determinado através do método de análise de 

fotografias hemisféricas (figura 5). Para tal, foram tomadas 4 fotografias por núcleo nos locais 

apresentados na figura 6. As fotos foram realizadas em dois períodos do ano devido à 

sazonalidade foliar de algumas espécies (como descrito no parágrafo anterior): no inverno, época 

de déficit hídrico na região, em julho de 2016; e no verão, época das chuvas na região, em 

fevereiro de 2017. As fotos foram processadas pelos software Hemisfer 2.16 e a fim de evitar 

valores incorretos pelo software, as fotografias foram realizadas até as 09 a.m. e após as 15 p.m, 

horários ideais para evitar a incidência direta de luz solar nas fotografias e a consequente 

descompensação de cores, luz e iluminação das fotografias. 

As fotografias foram capturadas com a câmera Canon EOS 700D Rebel T5i e lente de 

modelo SIGMA 8 mm F3 EX DG circular FISHEYE, com imagens de até 18 megapixels. 

Seguindo a metodologia mais indicada para análise das fotografias hemisféricas, a câmera foi 

montada em quatro pontos diferentes distantes um metro em diagonal da árvore central de cada 

núcleo vide figura 6. A câmera foi mantida na horizontal a aproximadamente 80 cm do solo com 

foco no dossel florestal com a parte superior da lente em direção ao norte magnético e para 

tanto, a câmera foi suspensa através de um tripé e ajustado à angulação do chão com auxílio de 

nível de bolha (Campoe et al., 2010). 
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 Fotografias hemisféricas do experimento de nucleação aplicada localizado em Piracicaba-SP, realizadas no verão. Figura 5.
Espécies dos núcleos das fotografias em sentido horário, iniciando à esquerda em cima: A) I. laurina. B) J. spinosa. C) C. 
trichotoma D) A. niopoides.  

 

 

 Representação dos núcleos, disposição das árvores nos núcleos (de 1 a 5) e o os pontos de tomada das fotografias Figura 6.
hemisféricas. 

2.3. Análise dos dados 

2.3.1. Equações utilizadas para análise de cada parâmetro amostrado 

A média da sobrevivência em porcentagem por espécie foi calculada através da 

multiplicação do número de indivíduos sobreviventes no período de mensuração por 100 (%) e 

dividido por 40 (número total de indivíduos por espécie), resultando na porcentagem de 
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sobrevivência da respectiva espécie calculada. Através da análise das médias de sobrevivência em 

cada período amostrado, foi possível analisar a curva de sobrevivência de cada espécie até o 

momento presente.  

Para a análise das variáveis dendrométricas (DAP e altura) todos os indivíduos plantados 

foram amostrados, possibilitando a comparação do desempenho de desenvolvimento entre as 

quatro diferentes espécies nos diversos períodos em que foram realizadas as medições do 

experimento.  

Já para a área basal a unidade amostral foi o núcleo e, para tanto, realizamos o cálculo de 

área de cada fuste dos indivíduos plantados no núcleo (equação 1), somamos todos e dividimos 

pelo número de indivíduos no núcleo, obtendo a média de cada núcleo. Posteriormente 

realizamos o teste paramétrico da análise de variância seguida do teste de Tukey HSD (p<0,05) 

para o ano de 2016: 

 

𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1: 𝐺 (𝑚2) = 𝜋 ∗ 𝐷𝐴𝑃²/40000 

Onde: G é área basal em m² e DAP é diâmetro a altura do peito em cm. 

A biomassa por núcleo foi estimada através da equação (2) elaborada por Ferez (2015). 

Para utilizar esta equação foi necessário mensurar o diâmetro a altura de 30 cm do solo e 

posteriormente a área seccional nessa mesma altura (Ferez et al., 2015). A estimativa da biomassa 

foi comparada entre espécies a partir da soma das biomassas individuais de cada fuste e de cada 

indivíduo nos núcleos, para posterior realização da comparação das médias por núcleo. 

equação 2: ln(𝐵𝐴𝑆) = 6.039 + 0.945 𝑥 ln(𝐴𝑆) + 0,961 𝑥 ln(𝐻) 𝑥 1.022 𝑥 ln (𝜌) 

Onde: BAS é biomassa acima do solo; AS área seccional à 30 cm do solo; H altura total; ρ densidade 

básica da madeira proveniente de Brancalion (2017, dados não publicados). 

A área de copa por indivíduo e a área de ocupação dos núcleos foram calculadas como 

uma elipse (3) 

 

equaçao 3: elipse =  (𝜋 d1 x d2 / 4) 

 

Onde: dA é diâmetro na transversal A e dB diâmetro na transversal B. 

A área de copa é uma medida individual para cada árvore viva presente. Posteriormente 

calculamos a área de copa total dos núcleos com cinco árvores (medida composta pela extensão 

máxima das copas dos núcleos monoespecíficos). O volume de copa dos núcleos foi estimado 

como uma forma cilíndrica. Através da multiplicação da elipse pela altura total de copa (altura 

máxima pela altura mínima do início da copa dos indivíduos do núcleo). 
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Para todos os parâmetros estudados e analisados realizamos o teste de Shapiro-Wilk 

para atestar a distribuição da normalidade dos dados. Posteriormente ao teste de normalidade, 

realizamos a análise de variância seguida pelo teste de comparação de médias de Tukey HSD à 

5% de probabilidade para os dados paramétricos (distribuição normal). E o teste da somatória 

dos rankings de Wilcoxon para os dados não paramétricos (distribuição não normal). Os testes de 

comparação foram realizados apenas para o último período de medição (em 2016) e todas as 

análises estatísticas e gráficas foram realizados no software R (Team, 2014). 

 

2.4. Resultados 

2.4.1. Taxa de sobrevivência 

 

 Taxa de sobrevivência das diferentes espécies plantadas em experimento de nucleação em Piracicaba-SP. Letras iguais não Figura 7.
diferem estatisticamente pelo teste de Tukey HSD (p<0.05).  

 

A taxa de sobrevivência foi calculada em sete períodos distintos, iniciando aos 6 meses 

de idade do experimento (agosto de 2008), nesse período foi realizado o replantio das falhas 

iniciais do plantio de todas as espécies, por esse motivo a sobrevivência nesse período era ainda 

de 100%. A partir dessa primeira medição houve uma queda acentuada na sobrevivência de J. 
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spinosa devido provavelmente a qualidade das mudas do replantio. As mudas foram provenientes 

da antiga Companhia Energética de São Paulo (CESP) e foram deslocadas por aproximadamente 

500 km, afetando sua qualidade. Entre fevereiro de 2010 e março de 2013 a mortalidade das 

espécies J. spinosa e C. trichotoma continuaram a aumentar até se manterem estáveis em março de 

2013. Nesse período A. niopoides teve um pequeno incremento na taxa de sobrevivência devido 

provavelmente a rebrota de alguns indivíduos após queda ou morte aparente. Porém, a 

sobrevivência de A. niopoides também  teve uma queda no período entre fevereiro de 2010 e 

março de 2013. I. laurina foi a única espécie que manteve-se com sobrevivência constante durante 

todos os períodos avaliados. 

Entretanto, I. laurina, A. niopoides e C. trichotoma não tiveram diferenças estre as taxas de 

sobrevivência através do teste estatístico realizado para o último período de medição do 

experimento. A taxa foi diferente apenas para a espécie J. spinosa. Apenas 40% ou 17 indivíduos 

sobreviveram na área total. A taxa de sobrevivência geral de todo o experimento foi de 

aproximadamente 70%. 

 

 

 

 

 

2.4.2. Desenvolvimento das espécies em altura 
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 Média das alturas ao longo do tempo das quatros espécies plantadas em experimento de nucleação no município Figura 8.
Piracicaba-SP. Letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey HSD numa probabilidade de 95% (p<0.05). 

 

Como é possível observar na figura 8, o maior desenvolvimento em altura foi o da 

espécie A. niopoides, a qual os indivíduos alcançaram em média 12 metros de altura e obtiveram 

crescimento médio de aproximadamente 2 metros por ano. Os indivíduos de J. spinosa e C. 

trichotoma tiveram valores médios de aproximadamente 9 metros de altura na última medição e 

crescimento médio anual de 1,1 metros em altura. As menores alturas encontradas foram para os 

indivíduos da espécie I. laurina com média aproximada de 5 metros e crescimento médio de 0,8 

metro por ano.  

 

 

2.4.3. Cálculo de área basal para cada espécie 

 

 Média da área basal por núcleos mono específico de 5 árvores ao longo do tempo das quatros espécies plantadas em Figura 9.
experimento de nucleação no município de Piracicaba-SP. Letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 
HSD numa probabilidade de 95% (p<0.05). 

 

A espécie J. spinosa destacou-se com a maior média de área basal por núcleo, 

aproximadamente 0,2 m² e o maior incremento médio anual, de cerca de 0,01 m² por indivíduo. 

Para A. niopoides  a média de área basal final foi de 0,055 m² e incremento médio anual de 0,002 

m². O louro-pardo ou C. trichotoma obteve valores médios de aproximadamente 0,045 m² de área 

basal e 0,0017 m² incremento médio anual por indivíduo. Enquanto que  I. laurina obteve os 
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valores mais baixos de área basal do experimento com cerca de 0,03 m² por núcleo. O 

crescimento médio anual de área basal dos indivíduos de I.laurina não alcançaram a 0,001 m² (vide 

figura 9).  

 

2.4.4. Cálculo de Biomassa para cada espécie 

 

 Média da biomassa por núcleo de 5 árvores ao longo do tempo das quatros espécies plantadas em experimento de Figura 10.
nucleação no município de Piracicaba-SP. Letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey HSD numa 
probabilidade de 95% (p<0.05). 

 

Os núcleos de A. niopoides, J. spinosa, C. trichoma e I. laurina acumularam em média, até 

março de 2016, aproximadamente 3000, 1500, 1000 e 850 Kg de biomassa viva acima do solo, 

respectivamente, e a biomassa total acumulada por todas as árvores do experimento foi de 

aproximadamente 6 Mg (toneladas). Como podemos observar na figura 10, A. niopoides foi a 

espécie que obteve os maiores valores finais de biomassa e de incremento médio por indivíduo, 3 

Mg e 8,7 Kg-ano, respectivamente. Mesmo com baixa densidade de madeira e a alta mortalidade 

dos indivíduos de J. spinosa (cerca de 60%) a espécie acumulou cerca de 1,5 Mg de biomassa final 

e incremento médio final por indivíduo de 6,89 Kg-ano. A C. trichoma acumulou cerca de 1 Mg e 

3,24 Kg-ano médio por indivíduo. Já I. laurina acumulou cerca de 0,8 Mg de biomassa e incremento 

médio final de 1,5 Kg-ano por indivíduo.  
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2.4.5. Área e volume de copa e taxa de ocupação das espécies 

 

 Área de copa em m² das diferentes espécies plantadas no experimento de nucleação. Letras iguais não diferem Figura 11.
estatisticamente pelo teste de Tukey HSD numa probabilidade de 95% (p<0.05). 

 

As médias de área de ocupação da copa por espécie, exibidas na figura 11, mostram que 

em média os núcleos plantados com A. niopoides recobriram aproximadamente 110 m² de área 

cada um, valor duas vezes maior do que a média das áreas de copa dos núcleos J. spinosa e I. 

laurina, os quais ocuparam aproximadamente 50 m² cada um. Enquanto que a média de área de 

copa dos núcleos de C. trichotoma ocuparam apenas 34 m², valor quase quatro vezes menor do que 

a média de área coberta de A. niopoides. 

 

Tabela 2. A soma da área de copa dos núcleos e a ocupação total em relação a área no início do experimento (2008) e a soma da 
área de copa atual (2016) e a área atual de ocupação em relação a área do experimento. Letras iguais nas colunas não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey HSD (p<0,05).   

Espécie 
Área de 

copa total 
2008 (m²) 

Área de 
ocupação 
2008 (%) 

Área de 
copa total 
2016 (m²) 

Área de 
ocupação 
2016 (%) 

Albizia niopoides (Benth.) Burkart 8,1 a 0,2 1125 a 28 

Inga laurina (Sw.) Willd. 7,4 a 0,2 400 b 10 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. 7,4 a 0,2 285 b 7,1 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. 9,8 a 0,2 323 b 8,1 
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Na tabela 2 apresentamos os resultados provenientes da soma da área de copa e a 

porcentagem total da ocupação da área pelas espécies plantadas em núcleos monoespecíficos. No 

início do experimento, em 2008, as copas das quatro espécies plantadas em núcleos ocuparam a 

mesma porcentagem da área cada uma, com cerca de 0,2%, ou aproximadamente 8 m² por 

espécie. A soma total das ocupações para a área total foi inferior a 1 %.  

 

 

 A) fotografia do local e imagem aérea de 2007 antes da instalação do experimento. B) fotografia do local e imagem Figura 12.
aérea de 2017. Fonte das imagens aéreas: Google Earth. 

 

Em 2016 a ocupação da área pela copa das árvores plantadas em núcleos 

monoespecíficos ultrapassou 53% da área total do experimento, como se pode observar é 

possível observar na figura 12. Os núcleos de A. niopoides ocuparam mais de um quarto da área, 

com 28 % de taxa de ocupação e aproximadamente 1100 m² no total. Os núcleos com Inga laurina 

e Cordia trichotoma ocuparam, respectivamente, 10% e 8% da área total, cerca de 400 m² e 320 m², 

respectivamente. Enquanto que os núcleos de Jacaratia spinosa ocuparam 270 m² ou 7% da área 

total devido à elevada taxa de mortalidade inicial. 
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 Volume de copa dos núcleos com cinco árvore por espécie. Letras diferentes diferem estatisticamente no teste de Figura 13.
Tukey HSD (p<0,05) 

 

No que tange a ocupação da copa em volume, observamos na figura 13 que, assim 

como para o parâmetro de área de copa, a espécie A. niopoides destacou-se em comparação às 

demais espécies do experimento apresentando a maior média, aproximadamente, 800 m³. O 

volume médio de copa por núcleo da espécie J. spinosa foi de aproximadamente 350 m³, enquanto 

que o volume médio das copas de I. laurina e C. trichotoma ocuparam respectivamente 340 m³ e 

210 m³. 
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2.4.6. Índice de área de vegetação das espécies 

  

 Índice de Área de Vegetação (eixo y) de quatro espécies plantadas em núcleos com cinco árvores, em duas épocas Figura 14.
do ano (eixo x). Letras diferentes na parte superior diferem estatisticamente do teste de Tukey HSD (p<0,05).  

 

Os índices de área de vegetação (IAV) para dois períodos do ano calculados a partir das 

fotografias hemisféricas com o software Hemisfer 2.16 estão exibidos no gráfico da figura 14. O 

gráfico foi divido em duas partes para os dois períodos de captura das fotografias hemisféricas 

devido à sazonalidade de folhas das espécies da Floresta Estacional Semidecidual. É possível 

observar que no período das chuvas (estação úmida) há a maximização na quantidade de folhas e 

o consequente aumento da cobertura foliar de todas as espécies e, portanto, são encontrados os 

valores máximos de IAV.  

Observamos que, mesmo a espécie I. laurina, a única classificada como perenifólia 

plantada no experimento apresentou um possível incremento foliar na estação úmida, com 

valores médios que variaram entre 1,8 m²/m² (época seca) e mais de 2,8 m²/m² (época úmida). 

Outra explicação para o aumento dos valores de IAV para I. laurina seria devido ao porte baixo 

da copa da espécie e a consequente sobreposição de copas de outras espécies florestais que 

estariam localizadas acima da sua copa, diferenciação que não é possível de se registrar através da 

análise da fotos hemisféricas.  
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Já os núcleos com A. niopoides tiveram valores médios de 1,4 m²/m² para o inverno e 2,5 

m²/m² para o verão. Os núcleos com C. trichotoma e J. spinosa obtiveram valores médios de 

aproximadamente 0,5 m²/m² para o inverno e aproximadamente 1,6 m²/m² para o verão. 

 

2.4.7. Comparação entre disposições de plantio nos núcleos 

Para comparar o desenvolvimento e crescimento entre as árvores dentro dos núcleos 

utilizamos os parâmetros da altura, DAP, área basal, biomassa e mortalidade, conforme 

explicitado abaixo na tabela 3. 

 

Tabela 3. Resultados das análises de variância entre as árvores centrais e as árvores periféricas dos núcleos, para os 
parâmetros de altura, DAP, área basal, biomassa e mortalidade em experimento de nucleação mono específica com 8 anos de 
idade localizado na cidade de Piracicaba-SP. 

 

Espécie 
Altura Dap Área basal Biomassa Mortalidade 

p p p p p 

Albizia niopoides (Benth.) Burkart 0,52 0,23 0,28 0,28 0,73 

Inga laurina (Sw.) Willd. 0,48 0,06 0,04* 0,08 0,55 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. 0,40 0,07 0,06 0,09 0,97 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 0,95 0,92 0,94 0,99 0,70 
* = diferença estatisticamente significativa. 

 

 

Através da análise de variância não encontramos diferença estatística significativa para 

os parâmetros analisados entre os indivíduos presentes nos centros e nas bordas dos núcleos. 

Observamos apenas um parâmetro variável (área basal) em somente uma das espécies (I. laurina), 

vide valor de p<0,05, cujos indivíduos da borda apresentaram maior crescimento de diâmetro à 

altura do peito em relação ao indivíduo central. Provavelmente conforme a idade e o tamanho 

das árvores avancem poderemos encontrar outras diferenças, porém até o presente momento não 

houve diferença significativa para as demais espécies e as variáveis analisadas. 

 

2.5. Discussão 

Em nosso caso, os núcleos eram pequenos (≈3 m²), monoespecíficos e de baixo 

espaçamento (1 m² por árvore). As diferentes espécies tiveram comportamento e desempenhos 

diferenciados na maioria das variáveis analisadas nesse experimento estudado nesta dissertação. 

Plantas pioneiras são comumente definidas como espécies que toleram a luz incidente direta e 

conseguem se desenvolver sobre altas temperaturas e incidência solar levando-as a um rápido 

crescimento e desenvolvimento de copa (Lohbeck et al., 2015). Porém, as espécies classificadas 



38 

 

como pioneiras tiveram média à alta mortalidade diferentemente do Inga laurina a única que 

acreditávamos ser uma não pioneira e por este motivo teríamos alta mortalidade dos indivíduos 

devido ao estresse severo. 

A verdade é que as classificações de espécies pioneiras há muitos anos está defasada e 

são baseadas na dinâmicas de clareiras de Budowski 1965, que classifica como pioneiras as 

espécies recolonizadoras de clareiras e áreas abertas e não pioneiras as espécies que colonizam 

áreas sombreadas de dosséis fechados. Portanto, já é conhecido que as classificações usuais são 

muito subjetivas e diferem drasticamente das observadas em plantios de reflorestamento para as 

observadas em remanescentes florestais (Campoe et al., 2010). 

Os resultados da sobrevivência dos indivíduos sugerem que o plantio agregado 

(≈1m²/árvore) da nucleação aplicada contribuiu positivamente para o estabelecimento de mudas 

de não pioneira, como o Inga laurina, fato que é comprovado por outros estudos com espécies 

não pioneiras (Yang et al., 2010; Bertoncello et al., 2016). Provavelmente, o plantio adensado e em 

grupos de espécies arbóreas atuaram como um filtro ecológico, atenuando os fatores abióticos 

estressantes, facilitando o estabelecimento e desenvolvimento das mudas não pioneiras (Castanho 

and Prado, 2014).  

O fato do Jaracatia spinosa ter as maiores taxas de crescimento em diâmetro a altura do 

peito e área basal pode ser reflexo de algumas características, primeiro por ser uma espécie 

pioneira de baixíssima densidade básica da madeira tolerantes a luz solar direta (Lorenzi, 1998) e a 

outra pelo fato de haver poucos indivíduos por núcleo devido à alta mortalidade da espécie e 

portanto os indivíduos não competiram assiduamente e tenderam a crescer mais em diâmetro na 

altura do peito e consequentemente área basal. O mesmo padrão não foi seguido pela biomassa 

devido ao fato da equação de biomassa levar em conta a densidade básica da madeira, a qual para 

o Jaracatiá é extremamente leve. Do outro lado, os indivíduos de Inga laurina foram os que menos 

se desenvolveram em dap, área basal, altura e biomassa provavelmente pelo baixo ritmo de 

crescimento da espécie e pela alta quantidade de indivíduos por área (cerca de 0,6 m² por 

indivíduo).  

Albizia foi a espécie que mais cresceu em altura, acumulo de biomassa e 

desenvolvimento de copa (área e volume) pelo fato de ser tolerante a luz direta e com alta 

capacidade em dominar o estrato superior da floresta. Os indivíduos de A. niopoides plantadas em 

núcleos monoespecíficos podem ainda ter sido influenciados positivamente pelo fato da espécie 

fixar nitrogênio e facilitar o desenvolvimento e crescimento da mesma.  

O índice de área de vegetação não seguiu as mesmas tendências da área e volume de 

copa pelo fato das tomadas das fotografias hemisféricas serem realizadas próximos à altura do 
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solo (cerca de 1 metro de altura), portanto se a copa das árvores fossem amplas, estivessem longe 

do solo e possuíssem folhas pequenas os valores de IAV são pouco menores, como foi o caso da 

Albizia. Do outro lado os núcleos com Inga laurina tiveram as copas mais densas e fechadas nos 

períodos avaliados devido ao fato da altura mínima da copa estar próxima ao chão e a espécie 

investir seus compostos em área foliar.  

As árvores centrais dos núcleos não foram suprimidas ou dominadas pelas árvores 

externas de acordo com o resultado encontrados neste presente projeto. Entretanto, é possível 

ver uma tendência conforme as espécimes amadureçam. O I. laurina teve em seus indivíduos 

centrais menores áreas basais do que os externos, comprovando a tendência. Parece que as 

árvores não atingiram a maturidade ideal para competir, suprimir e dominar umas às outras 

dentro dos núcleos, provavelmente também pelas adubações de cobertura terem sido 

extremamente eficientes na época de plantio, perdurando até o momento atual. Isto indica que o 

plantio em núcleos adensados e fertilizados é uma boa opção e oportunidade para restaurar áreas 

degradadas dominadas por gramíneas, isso porque a alta concentração de árvores em núcleos 

parece aumentar o índice de área de vegetação, área e volume de copa diminuindo a incidência de 

radiação solar no local, evitando a infestação de gramíneas competidoras (De Souza and Batista, 

2004).  

 

2.6.  Conclusões 

 

O plantio adensado de 5 árvores nativas em núcleos monoespecíficos nesse local (área 

de preservação permanente) degradado foi uma estratégia diferenciada e inovadora. O plantio de 

núcleos monoespecíficos não é comumente utilizado no Brasil, pois até recentemente existia uma 

resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo que exigia um número 

mínimo de espécies por hectare e atualmente a nova resolução de 2014, não exige mais um 

número mínimo de espécies por hectare. Portanto, o plantio de núcleos pode ser uma estratégia 

viável para áreas com alta resiliência e graus médios de degradação. No nosso caso específico, o 

ecossistema ciliar de fato necessitava de uma intervenção para restaurar ecologicamente o local. 

O desenvolvimento das árvores nos núcleos suprimiu as diversas espécies invasoras (em sua 

grande maioria gramíneas) e o ecossistema pode retomar os processos ecológicos sucessionais no 

local. 

 Como era de se esperar, as espécies plantadas em núcleos monoespecíficos tiveram 

comportamentos diferentes em relação a sobrevivência, altura, área basal, índice de área de 
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vegetação, área e volume de copa. A espécie A. niopoides possui maior potencial para crescimento 

inicial da altura, área basal e reestruturação do dossel como evidenciado pela área e volume de 

copa, porém em se tratando de índice de área de vegetação o I. laurina obteve os maiores valores.  

Portanto, o arranjo ideal, seriam núcleos diversificados, onde estes poderiam ter mais de uma 

espécie, com mais de uma característica ecológica selecionada. 

Os arranjos dos plantios em núcleos devem ser planejados antes da sua implementação 

em campo, pois como podemos ver no caso das espécies com baixo crescimento em altura e 

baixa expansão de copa (caso do I. laurina) os individuos do centro dos núcleos provavelmente 

serão suprimidos pelas árvores periféricas, o qual influenciará o desenvolvimento das árvores 

centrais. Entretanto, o plantio em grupos de 5 árvores não devem ser descartados para nenhum 

tipo de espécie até que hajam estudos sobre o comportamento destas, uma vez que algumas 

espécies tem desenvolvimento mais lento e diferente quando em plantios homogêneos. Desta 

forma, o arranjo de plantio em grupos de 5 árvores em pequenos núcleos são recomendados para 

áreas com grau intermediário de degradação uma vez que este arranjo de plantio teve resultado 

satisfatório para o presente projeto estudado.  
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3. FATORES DAS ESPÉCIES ARBÓREAS PLANTADAS EM NÚCLEOS 
MONOESPECÍFICOS QUE AFETAM A DENSIDADE E A RIQUEZA DA 
REGENERAÇÃO NATURAL 

 

Resumo 

Atualmente existe pouco ou nenhum entendimento sobre os fatores que 
aumentam a entrada e recrutamento de novos propágulos da regeneração natural em 
áreas restauradas através da nucleação aplicada. A compreensão dos fatores dos 
grupos de plantios que influenciam a densidade, riqueza e diversidade de espécies da 
regeneração natural é de fundamental importância para aperfeiçoar e facilitar a 
recuperação florestal dos milhões de hectares que são desmatados e degradados 
todos os anos nos países tropicais. A fim de verificar a facilitação da regeneração 
natural realizada por quatro espécies plantadas em núcleos monoespecíficos 
alocamos em fevereiro de 2017, 24 sub-parcelas de dois metros de raio no entorno 
desses núcleos para amostrar os indivíduos regenerantes presentes no sub-bosque. O 
experimento de nucleação aplicada consiste em plantio com 40 núcleos 
monoespecíficos com 10 repetições de cada uma das 4 espécies avaliadas (Inga laurina, 
Cordia trichotoma, Albizia niopoides e Jacaratia spinosa) em uma área total de 4000 m². 
Para análise dos dados, comparamos entre as espécies plantadas nos núcleos 
monoespecíficos a densidade, riqueza de espécies e o índice de diversidade de 
Shannon dos indivíduos regenerantes. Para isto, para a densidade de indivíduos 
regenerantes e a diversidade de Shannon através da análise de variância seguido pelo 
teste de comparação de médias de Tukey. Complementarmente, utilizamos como 
variáveis preditoras para dois modelo lineares generalizados da densidade e da 
riqueza dos regenerantes, o porte, as dimensões da copa das árvores e os índices de 
área de vegetação das espécies plantadas nos núcleos monoespecíficos. Resultando 
em diferenças significativas entre espécies para os testes de comparação de média 
para densidade, riqueza e diversidade de plantas em regeneração. Nos modelos 
lineares generalizados as variáveis “área basal” e “altura máxima” foram significativas 
para o modelo de densidade e para o modelo da riqueza apenas a “área basal” foi 
significativa. Os resultados obtidos indicam que, para facilitar e acelerar a restauração 
de matas ciliares através da nucleação aplicada devem-se priorizar o plantio de 
espécies pioneiras típicas, zoocoricas e espécies de rápido crescimento em altura e 
área basal. 

Palavras-chave: Regeneração natural; Densidade da regeneração natural; Facilitação à 
regeneração natural 

 
Abstract 

Currently there is nothing or little understanding of the factors that increase 
the entry and recruitment of new propagules of natural regeneration into areas 
restored through applied nucleation. Understanding the factors that influence the 
density, species richness, and diversity of natural regeneration in planting groups is 
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crucial to improve and facilitate the forest recovery of the millions of hectares that 
are deforested and degraded every year in tropical countries. In order to verify the 
facilitation of natural regeneration by four species planted in mono specific nuclei we 
installed an experiment in 2008, with 40 cores of four species, each nucleus with the 
same species and therefore, 10 replications of each specie. The experiment was 
installed aiming at the restoration of a permanent preservation area. In 2016 at the 
site, we allocated 24 plots of two meters of radius around the nuclei to sample the 
plants in the process of regeneration. For the analysis of the data and the 
comparisons we used as sample unit the nuclei of each specie. We compared the 
density, richness and diversity index of Shannon through the Tukey averages 
comparison test followed by analysis of variance. In addition, we used as predictor 
variables for two generalized linear models of density and richness of natural 
regeneration, the size, tree crown dimensions and vegetation area indices of species 
planted in mono specific cores. Resulting in significant differences among species for 
the tests of average comparison for density, richness and diversity of regenerating 
plants. In the generalized linear models, the variables basal area and maximum height 
were significant for the density model and for the species richness model only the 
basal area was significant. The results indicate that, in order to facilitate and 
accelerate the restoration of riparian forests through applied nucleation, priority 
should be given to the planting of typical pioneering species, zoocorics and species 
of rapid growth in height and basal area. 

Keywords: Natural regeneration; Density of natural regeneration; Facilitation to 
natural regeneration 

 

3.1 Introdução 

Compreender os fatores dos plantios florestais que influenciam a densidade e a riqueza 

dos propágulos da regeneração natural em áreas em processo de restauração florestal é de 

fundamental importância para aperfeiçoar, acelerar e facilitar a recuperação dos ecossistemas que 

são desflorestados e degradados nos trópicos todos os anos (Holl et al., 2016).  

Os métodos de restauração florestal que facilitam a entrada e recomposição da 

regeneração natural são normalmente mais eficientes e menos custosos dos que os baseados 

apenas em plantios homogêneos de mudas em área total (Chazdon and Guariguata, 2016). A 

regeneração natural é definida como o processo de recomposição de uma fitofisionomia e esta é 

facilitada por diversos fatores e mecanismos da paisagem, do solo, do histórico de degradação e 

do clima (Latawiec et al., 2016). A escassez da fonte e dos dispersores de sementes também 

influencia negativamente a chegada e recrutamento de propágulos para a efetiva restauração 

florestal (Benayas et al., 2008). Assim como o clima, os fatores bióticos como competição e 

herbivoria também controlam a intensidade e desenvolvimento da regeneração natural (Reid et al., 

2015; Bertacchi et al., 2016). 
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Nos plantios convencionais e nas diferentes metodologias empregadas para a 

restauração florestal a falta de propágulos e o recrutamento de novos indivíduos e espécies são 

fatores determinantes no sucesso dos projetos de restauração ecológica nas regiões tropicais 

(Bertacchi et al., 2016). O aumento na riqueza, diversidade e densidade de indivíduos do sub 

bosque é esperada com o desenvolvimento das espécimes plantadas com o passar dos anos 

(Lindell et al., 2013), isso porque o desenvolvimento temporal da vegetação plantada aumenta a 

disponibilidade de refúgios, habitats e alimentos para as espécies animais que dispersam sementes 

(Reid et al., 2015), influenciando também, o tempo, a quantidade e diversidade dos visitantes 

dispersores de sementes (Fink et al., 2009). 

A concentração do plantio em pequenas áreas produz alta heterogeneidade de cobertura 

de copa, esta a qual relaciona-se diretamente com a diversidade de plantas do sub-bosque 

(Halpern and Spies, 1995). Por exemplo, a alta densidade de fustes por hectare parece fornecer 

menor quantidade de habitats para dispersores de sementes, diminuindo a chuva de sementes e 

consequentemente a taxa de recrutamento de arbustos e árvores (Vesk et al., 2008), isso sem 

contar ao alto sombreamento ocasionado pelo alto número de árvores. Alguns estudos na Etiópia 

com plantios de espécies arbóreas atestaram que as quantidades de clareiras no dossel florestal 

são proporcionais à densidade e diversidade de plantas de sub-bosque (Lemenih et al., 2004), 

assim como o que ocorre nas florestas tropicais sob corte seletivo de madeira (De Carvalho et al., 

2017). 

Na nucleação aplicada, assim como outros metodologias que tem por finalidade 

restaurar ecologicamente ecossistemas florestais, os aglomerados de árvores, arbustos ou outras 

formas vegetais fornecem abrigo para pragas e predadores que se alimentam de sementes e 

plântulas (Garcia and Obeso, 2003), diminuindo a mortalidade destas sementes há um 

incremento direto dos indivíduos recrutas. Além disso, as formas vegetais plantadas podem vir a 

se tornar matrizes reprodutivas algum tempo após o plantio, representando uma fonte adicional 

de sementes para a regeneração de mudas no sub-bosque (Brancalion et al., 2010). Por último, as 

árvores plantadas servem ainda como uma barreira física à transposição de sementes aladas e 

autocóricas, contribuindo para o aumento da regeneração sob suas copas. Isto é, o aglomerado de 

vegetação pode influenciar positivamente a densidade, riqueza e a diversidade de indivíduos da 

regeneração natural de diversas formas (Corbin and Holl, 2012). 

A influencia positiva que o aglomerado de árvores ou da vegetação ocasiona é 

denominado na ecologia florestal como facilitação ecológica. Onde pelo menos uma das espécies 

ou indivíduos é beneficiada sem causar danos as outras, isto é, a facilitação é um conjunto de 

interações positivas entre espécies ou indivíduos. A interação positiva se da normalmente com o 
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aumento da eficiência do uso do nicho ecológico e dos recursos disponíveis em um dado local ou 

ecossistema (De Melo et al., 2015). Em ambientes onde os fatores bióticos e abióticos são severos 

e normalmente limitantes no desenvolvimento de algumas espécies de plantas, como por 

exemplo áreas degradadas, a facilitação de algumas espécies pode ser o ponto crucial na 

reabilitação e recuperação do ecossistema que foi degradado ou destruído (Padilla and Pugnaire, 

2006). 

No sentido de entender quais espécies são protagonistas na facilitação e na reabilitação 

das comunidades em restauração, o objetivo específico do presente capítulo foi entender quais os 

atributos ecológicos das espécies plantadas em núcleos monoespecíficos facilitaram a densidade, 

riqueza e diversidade de espécies arbóreas da regeneração natural. Para isso, hipotetizamos que as 

diferentes espécies plantadas em núcleos monoespecíficos e com diferentes dimensões de copa, 

área basal e índices de área de vegetação favoreceriam de forma diferente a densidade, a riqueza e 

a diversidade da regeneração natural. Para estimar estes efeitos, utilizamos como parâmetros as 

dimensões das unidades amostrais dos núcleos compostos por cinco árvores de mesma espécie. 

Os parâmetros utilizados são os de dimensão, altura máxima e mínima da copas (volume), a soma 

da área basal das árvores dos núcleos e os índices de área de vegetação em dois períodos, na 

chuvosa (úmida) e na seca. 

 

3.2 Materiais e métodos 

3.2.1 Área de estudo 

A amostragem da regeneração natural foi realizado ao longo de dois meses (entre janeiro 

e fevereiro de 2017) em um experimento de nucleação aplicada que visa a restauração florestal 

numa área total de 4,000 m² localizada no município de Piracicaba – SP, nas coordenadas 

aproximadas 22° 42´40 S e 47°37´30 W, a uma altitude de aproximadamente 500 metros em 

relação ao nível do mar. O clima da área de estudo é classificado como Cwa, de acordo com 

Köppen-Geiger (Peel et al., 2007), com temperaturas médias anuais de 21,6°C e precipitação 

média anual de 1300 mm, sendo estes dados registrados entre 1917-2016. 

A área de plantio do experimento é uma continuação do fragmento florestal de 14 

hectares localmente conhecido como “Mata da Pedreira”, o qual tem como fitofisionomia 

definida a FES - Floresta Estacional Semidecidual (Veloso et al., 1991). O histórico de distúrbios 

na Mata da Pedreira criou um mosaico de estágios sucessionais dentro do fragmento, onde há 

locais com pouca e alta degradação (Cesar et al., 2016). A matriz circundante do fragmento e do 

local do experimento é composta por estradas, pastagens abandonadas e degradadas, cultivos 
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agrícolas e áreas urbanizadas e há mais de um século, o remanescente está isolado na paisagem 

(Catharino, 1989). Historicamente, o uso do solo da área em que foi realizado o experimento foi 

um pasto com passagem para o gado acessar o ribeirão e somente após o abandono do pasto, em 

2008, iniciou-se o plantio de restauração florestal através de nucleação aplicada.  

O plantio do experimento ocupou aproximadamente 130 m² (40 núcleos de 

aproximadamente 1 m de raio) de uma área total de 4.000 m² utilizando-se da técnica da 

nucleação aplicada. No total, foram plantadas 200 mudas de quatro espécies arbóreas nativas 

(Albizia niopoides, Inga laurina, Cordia trichotoma e Jacaratia spinosa) em 40 núcleos nos 4.000 m² de 

área do experimento. Os núcleos foram espaçados à aproximadamente 7 metros um dos outros e 

cada um destes era composto por cinco árvores nativas de mesma espécie (monoespecífico). 

Dentro dos núcleos as árvores foram espaçadas em apenas 1 metro uma das outras, totalizando 

uma área de núcleo de aproximadamente 3,14 m². Foram utilizadas quatro espécies nativas 

regionais, constituindo quatro diferentes tratamentos nesse experimento e realizadas 10 

repetições por tratamento em delineamento inteiramente aleatório. 

Na implantação do experimento controlou-se as gramíneas invasoras, principalmente a 

Brachiaria decumben Stapf num raio de pelo menos 3 metros a partir da árvore central dos núcleos. 

Para que as mudas plantadas não fossem suprimidas pelas gramíneas. As covas foram abertas de 

forma manual, com cavadeiras e tiveram dimensão aproximada de 25x25x25 cm, as mudas 

plantadas foram cultivadas em tubetes de 290 cm³ e foram provenientes de viveiros da região. A 

adubação de cobertura foi proveniente de cama de frango curtida na quantidade de 7 kg por 

cova. 

A manutenção do experimento foi realizada por três anos até o completo fechamento 

dos dosséis pelas copas das árvores. Nos dois primeiros anos foi realizada a capina manual em 

um raio de três metros em volta dos núcleos e no ano seguinte realizou-se a capina química com 

glifosato nessas mesmas áreas, resultando numa área de intervenção de 25% da área total, o qual 

reduziu os custos e manutenção nas mesmas proporções assim como comprovado por Corbin e 

Holl (2012). 

 

3.2.2 Amostragem de indivíduos regenerantes 

Supomos que os dois metros de faixa externos aos núcleos (figura 1) seriam os locais 

onde as árvores dos núcleos facilitariam e recrutariam os indivíduos da regeneração natural. Para 

isso instalamos no experimento de nucleação aplicada acima descrito, 24 parcelas em faixas 

circulares de 2 metros de raio, totalizando em mais de 25 m² amostrados por parcela das 
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diferentes espécies plantadas em núcleos. Das 24 parcelas, 6 foram alocadas no entorno dos 

núcleos de C. trichotoma, mais 6 nos de I. laurina, 7 parcelas no entorno de A. niopoides e 5 parcelas 

no entorno de J. spinosa. 

 

 

 Parcelas de amostragem da regeneração natural no entorno dos núcleos mono específicos. Figura 1.

As parcelas foram instaladas com o objetivo de mensurar e amostrar a regeneração de 

espécies arbóreas no experimento para os diferentes núcleos monoespecíficos. Para isso, nas 

parcelas os indivíduos regenerantes foram identificados e contabilizados em campo desde que 

estes ultrapassassem 30 cm de altura e tivessem até 5 cm de diâmetro na altura do colo (ou 15cm 

de circunferência na altura do colo,). Os indivíduos os quais não foram identificados em campo 

foram levados para o herbário e para especialistas onde foram identificados através de chaves de 

identificação e comparados com demais exsicatas provenientes de trabalho na Mata da Pedreira 

(Cesar et al., 2016). 

3.2.3 Fatores que facilitaram a regeneração natural 

Com o objetivo de identificar os fatores das espécies e do plantio em núcleos 

monoespecíficos que facilitaram a densidade, riqueza e diversidade de espécies no experimento 

utilizamos as variáveis altura máxima das árvores nos núcleos (figura 2), soma da área basal, elipse 

de todas as copas (Ecopa) dos núcleos (figura 2), e os índices de áreas de vegetação no período 

seco e úmido do ano em quatro pontos diferentes dos núcleos (figura 3). 

Ecopa =  (𝜋 x diâmetro A x diâmetro B / 4) 
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 Esquema da coleta de dados referentes a altura máxima, mínima e de um diâmetro (A) da Figura 2.
copa dos núcleos mono específicos de um experimento de nucleação aplicada visando a 
restauração florestal em Piracicaba-SP. 

 

O índice de área de vegetação foi determinado através do método das fotografias 

hemisféricas tomada em quatro pontos por núcleo, vide figura 3. 

 

  Localização dos pontos de tomadas das fotografias hemisféricas nos núcleos. Figura 3.

As fotos foram realizadas em dois períodos do ano devido à sazonalidade foliar das 

espécies plantadas no experimento. As fotografias foram capturadas com a câmera Canon EOS 

700D Rebel T5i e lente de modelo SIGMA 8 mm F3 EX DG circular FISHEYE, com imagens 

de até 18 megapixels e o processamento das fotografias hemisféricas foi através do software 

Hemisfer 2.16. 

 

3.3 Análise dos dados 

Para poder realizar o teste de comparações de médias (Tukey) entre densidade e índice 

de diversidade de Shannon das parcelas no entorno dos núcleos de diferentes espécies iniciamos 

a análise de dados com o pressuposto da homogeneidade da variância e a normalidade da 

distribuição dos dados. Para isso, realizamos o teste de Levene e Shapiro-Wilk com probabilidade 
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maior que 0,05 para ambos. Como todos os dados foram significativos para estes testes 

preliminares (p>0,05) seguimos então com as análises paramétricas para a densidade de 

indivíduos e o índice de diversidade. Realizamos análises de variância para os diferentes 

tratamentos, através das quais encontramos diferenças significativas para os dois parâmetros 

analisados e por fim realizamos o teste de comparação de médias de Tukey HSD (p<0,05) que foi 

apresentado em gráficos de caixas (boxplots). A riqueza encontrada no entorno dos diferentes 

tratamentos foi comparada através de quatro curvas de rarefação (uma para cada espécie dos 

núcleos monoespecíficos) de acordo com literatura e pacotes estatísticos oferecidos atualmente 

(Chao et al., 2014; Hsieh et al., 2016). 

Para nos dar maior embasamento teórico sobre os regenerantes encontrados nas 

parcelas amostradas sob os diferentes tratamentos plantados, realizamos uma busca na literatura 

pertinente sobre a dispersão (anemocóricas, zoocoricas e autocóricas) de todas as espécies 

encontradas nas parcelas. Com esses resultados, realizamos os testes de homogeneidade de 

variância e da normalidade da distribuição. Todo os dados se enquadraram nos testes propostos 

com exceção da densidade de indivíduos anemocóricos (Levene p=0,001). Estes dados foram 

então transformados para log (Levene p=0,30) e assim as hipóteses da homogeneidade da 

variância foram aceitas. Posteriormente, realizamos testes com a interação tratamento e dispersão 

e estes foram então exibidos em gráficos de caixas com suas respectivas semelhanças ou 

diferenças, evidenciado pelas letras de Tukey sob as caixas.  

A fim de descobrir a existência de agrupamento ou padrão da composição florística dos 

indivíduos regenerantes sob as parcelas dos núcleos monoespecífico amostradas realizamos um 

teste de ordenação conhecido por NMDS (Non Metric Dimensional Scaling) ou escalonamento 

multidimensional não métrico. O método maximiza a diferença entre as amostras em duas 

dimensões, a qual é útil para visualizar as similaridades ou dissimilaridades entre as amostras 

(Kenkel and Orloci, 1986). 

A fim de avaliar quais atributos ecológicos e funcionais influenciaram a densidade e a 

riqueza dos indivíduos regenerantes de sub-bosque, avaliamos a influência dos diferentes 

atributos funcionais utilizando a regressão stepwise para modelos lineares generalizados. Os quais 

foram ranqueados com o uso do critério de informação de Akaike (AIC), como critério de 

inclusão ou exclusão de variáveis (Mundry and Nunn, 2009; Galipaud et al., 2014). Antes da 

criação dos modelos calculamos a significância de p para as variáveis respostas que seriam 

selecionadas ou não para os modelos. Por fim, sumarizamos todos os modelos propostos em 

tabelas. 
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3.4  Resultados 

Através da análise dos quase 300 m² amostrados em 24 parcelas da regeneração natural, 

levantamos a ocorrência de 31 espécies diferentes, das quais 26 espécies são nativas regionais, 

distribuídas em 523 indivíduos da regeneração natural, dos quais 490 são nativos regionais. Das 

31 espécies amostradas, Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Myrtus Tourn. ex 

L. e Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit não são espécies nativas do Brasil. A espécie Licania 

tomentosa é uma planta nativa do Brasil, porém não é encontrada na fitofisionomia Floresta 

Estacional Semidecidual, porém é uma espécie utilizada em paisagismo urbano e muito apreciada 

por morcegos e pássaros por isso é uma espécie presente em diversos fragmentos florestais da 

região. 

Quase 70% (210 indivíduos) dos regenerantes identificados e amostrados nas parcelas 

no entorno dos nucleos monoespecíficos foram dispersos pelo vento. Sendo que a maioria deles 

foram encontrados sob os núcleos de A. niopoides, uma média de 16 regenerantes anemocóricos 

por parcela, seguidos de J. spinosa e C. trichotoma  com média de 6 indivíduos e por últimos I. 

laurina com 5 ind/parcela. Cerca de 55 regenerantes (17%) foram dispersos por animais e a 

maioria desses foram encontrados no entorno dos núcleos de J. spinosa, com média de 6 

indíviduos zoocoricos por parcela. Nas demais parcelas sob os núcleos A. niopoides, C. trichotoma e 

I. laurina tiveram média aproximada de apenas 1,5 ind zoocoricos por parcela. Com a minoria dos 

valores amostrados, 10% dos regenerantes foram dispersos por explosão espontanea das árvores 

mães (autocóricas) e em média, foi encontrado apenas 1 indivíduo autocórico por parcela. 
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 Densidade de indivíduos da regeneração natural sob núcleos de espécies arbóreas nativas Figura 4.
monoespecíficos visando à restauração florestal aos 9 anos de idade, em Piracicaba-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 Curvas de rarefação e extrapolação para a diversidade de espécies arbóreas regenerantes. Valores Figura 5.
estimados a partir das amostras nas parcelas de 12 m² sob núcleos de espécies arbóreas nativas 
monoespecíficos visando à restauração florestal aos 9 anos de idade, em Piracicaba-SP 
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Como a riqueza de espécies é dependente do número de amostras e complementos de 

inventário (Hsieh et al., 2016), foi necessário realizar uma estimativa a partir dos diferentes 

tamanhos das amostras (número dos indivíduos) encontrados nas diferentes parcelas sob os 

núcleos monoespecíficos. As curvas de rarefação e extrapolação da riqueza de espécies estão 

apresentadas na figura 5. É possível vermos que as parcelas sob as árvores de J. spinosa tiveram as 

maiores riquezas, concomitantemente com I. laurina e C. trichotoma, fato evidenciado pelos 

intervalos de confiança que se sobrepõe na figura 5. As parcelas sob A. niopoides tiveram as 

menores riquezas encontradas no experimento. Provavelmente porque a maior parte das parcelas 

sob A. niopoides se localizavam próximas ao indivíduo adulto de Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms e 

por esse motivo foi encontrado uma grande quantidade de regenerantes dessa única espécie, 

afetando a riqueza e diversidade de outras espécies de regenerantes. 

 

 

 Índice de diversidade de Shannon nas parcelas sob núcleos de espécies arbóreas nativas monoespecíficos Figura 6.
visando à restauração florestal aos 9 anos de idade, em Piracicaba-SP. 

 

Seguindo a tendência da riqueza, as parcelas sob os núcleos de J. spinosa tiveram os 

maiores valores de diversidade medidos pelo índice de Shannon quando comparados com as 

parcelas sob os núcleos de A. niopoides. As demais parcelas sob C. trichotoma e I. laurina valores 

intermediários e não diferiram estatisticamente entre os extremos das diversidades (J. spinosa e A. 

niopoides) medidos pelo índice de Shannon (figura 6).  
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 Análise de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS em inglês) da composição florística nas Figura 7.
parcelas do entorno de núcleos monoespecíficos de espécies arbóreas nativas visando à restauração florestal 
em Piracicaba-SP. 

 

A análise de escalonamento multidimensional não métrico (Non-Metric 

Multidimensional Scaling) está apresentado na figura 8. Não encontramos nenhum padrão de 

agrupamento para a composição florística dos regenerantes abaixo dos núcleos das espécies 

avaliadas. Surpreendemente encontramos dissimilaridade da composição florística dos 

regenerantes para as parcelas de mesma espécie, evidenciado pela distribuição heterogênea dos 

pontos. 

A fim de encontrar as variáveis que influenciaram a densidade e a riqueza de indivíduos 

regenerantes embaixo dos núcleos monoespecíficos, realizamos modelos lineares generalizados 

ou regressões logísticas (equação 1) para identificar os fatores significativos na variação da 

densidade e da riqueza de regenerantes. Os fatores (βn) utilizados para gerar os modelos foram 

área basal, volume de copa, o índice de área de vegetação na época seca e úmida e com adição do 

erro estimado (𝜀). O volume de copa foi medido através das dimensões de copa (medidas como 

uma elipse) multiplicado pela altura total (altura máxima menos a altura mínima) das copas das 

árvores do núcleos. 

 

equação 1: ln (
𝑝

1−𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋 + 𝛽2 ∗ 𝑋 +  𝛽𝑛 ∗ 𝑋 + 𝜀 …  
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Para a densidade de indivíduos regenerantes, encontramos valores significativos para o 

intercepto linear (p = 3,36 𝑒−13) e para os fatores volume de copa (p = 0,0059) e área basal (p = 

0,0071). As demais variáveis índice de área de vegetação no período úmido (p = 0,83) e seco (p = 

0,42) não foram estatisticamente diferentes de zero. Já para o modelo da riqueza dos indivíduos 

regenerantes, encontramos valores significativos para o intercepto linear (p = 0,0413) e para a 

área basal (p = 0,037). As demais variáveis volume de copa (p = 0,947), índice de área de 

vegetação no período úmido (p = 0,93) e seco (p = 0,88) não foram estatisticamente diferentes de 

zero. 

Tabela 4.    Modelos que explicam densidade dos indivíduos regenerantes arbóreos sob os núcleos monoespecíficos em plantio 
de restauração florestal aos 9 anos de idade, em Piracicaba-SP. IAVs = Índice de área de vegetação no período seco. IAVu = 
Índice de vegetação no período úmido. 

Modelos para densidade de indivíduos regenerantes 

Modelo Intercepto Área basal IAVs IAVu Vol. Copa Graus Lib. AIC Delta Peso 

1 1,777 0,1363 
  

0,00124 3 148,204 0 0,428 

2 1,67 0,1598 0,10881 
 

0,00107 4 149,499 1,295 0,224 

3 1,71 0,1451 
 

0,03626 0,00116 4 150,079 1,876 0,168 

4 1,701 0,1578 0,13065 -0,0279 0,0011 5 151,453 3,249 0,084 

5 1,911 
   

0,00167 2 153,279 5,075 0,034 

6 2,029 
  

-0,0713 0,00178 3 154,701 6,497 0,017 

7 1,951 
 

-0,0516 
 

0,00172 3 155,08 6,876 0,014 

8 1,609 0,2701 0,30788 
  

3 155,368 7,164 0,012 

9 1,508 0,2557 
 

0,2151 
 

3 156,559 8,355 0,007 

10 2,031 
 

0,01419 -0,0791 0,00178 4 156,692 8,489 0,006 

11 1,513 0,2671 0,21625 0,09284 
 

4 156,781 8,577 0,006 

12 2,016 0,2412 
   

2 161,529 13,325 0,001 

13 2,148 
  

0,17243 
 

2 190,233 42,029 0 

14 2,317 
 

0,19059 
  

2 191,47 43,266 0 

15 2,153 
 

0,06615 0,13658 
 

3 192,038 43,834 0 

16 2,529         1 192,723 44,519 0 

 

De acordo com a tabela de modelos propostos e com a literatura condizente (Mundry 

and Nunn, 2009; Symonds and Moussalli, 2011; Galipaud et al., 2014) podemos visualizar que as 

variáveis que influenciam positivamente a densidade de regenerantes, nesse caso de núcleos 

monoespecíficos, são área basal e o volume de copa. O fato é evidenciado quando as variáveis 

estão presentes em, pelo menos, quatro dos melhores modelos propostos de acordo com o 

ranking baseado no critério de informação de Akaike.  
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Tabela 5. Modelos que explicam a riqueza dos indivíduos regenerantes arbóreos sob os núcleos monoespecíficos em plantio de 
restauração florestal aos 9 anos de idade, em Piracicaba-SP.  

Modelos para riqueza de indivíduos regenerantes 

Modelo Intercepto Área basal IAVs IAVu Vol. Copa Graus Lib. AIC Delta Peso 

1 0,865 0,226 
   

2,000 97,581 0,000 0,358 

2 0,824 0,229 0,033 
  

3,000 99,553 1,972 0,134 

3 0,852 0,220 
  

0,000 3,000 99,565 1,984 0,133 

4 0,839 0,227 
 

0,011 
 

3,000 99,575 1,994 0,132 

5 0,840 0,229 0,048 -0,015 
 

4,000 101,548 3,967 0,049 

6 0,825 0,226 0,028 
 

0,000 4,000 101,551 3,970 0,049 

7 0,852 0,220 
 

0,000 0,000 4,000 101,565 3,984 0,049 

8 1,040 
   

0,001 2,000 103,153 5,572 0,022 

9 0,849 0,224 0,044 -0,021 0,000 5,000 103,543 5,962 0,018 

10 1,327 
  

-0,174 0,001 3,000 104,059 6,478 0,014 

11 1,198 
 

-0,208 
 

0,001 3,000 104,144 6,563 0,013 

12 1,344 
    

1,000 104,437 6,856 0,012 

13 1,313 
 

-0,113 -0,113 0,001 4,000 105,891 8,311 0,006 

14 1,414 
 

-0,065 
  

2,000 106,322 8,741 0,005 

15 1,403 
  

-0,027 
 

2,000 106,403 8,822 0,004 

16 1,395   -0,079 0,016   3,000 108,317 10,736 0,002 

 

Para a riqueza de espécies de indivíduos regenerantes do sub-bosque o primeiro modelo 

que contempla apenas a área basal, mostrou-se o melhor modelo de acordo com o critério de 

informação de Akaike dentre os demais testados. As variáveis, volume de copa, e os índices de 

área de vegetação dos dois períodos não responderam à riqueza de indivíduos do sub-bosque. 

Fato que pôde ser observado no peso e no critério de informação de Akaike dos modelos com 

apenas essas variáveis (modelos 8, 14 e 15). 

 

3.5 Discussão 

O plantio de núcleos monoespecíficos promoveu condições ecológicas para facilitar a 

restauração ecológica desse ecossistema florestal. Com os parâmetros da densidade e riqueza dos 

indivíduos regenerantes foi possível atestar a recuperação do local em estudo e, de acordo com os 

valores de referência sugeridos no Protocolo de Monitoramento de Restauração Florestal da 

Resolução 32 de Restauração Ecológica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (Sma, 

2014) estes valores encontrados são adequados para projetos de restauração ecológica com até de 

10 anos de idade no estado de SP. Sugerindo que baixas intervenções de restauração como da 

metodologia proposta (nucleação aplicada) em áreas degradas e antropizadas localizadas próximas 
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à fragmentos florestais degradados são uma alternativa de baixo custo e boa efetividade 

concordando com Holl e colaboradores (2011).  

O custo estimado para a implantação e manutenção por três anos do experimento foi 

cerca de R$ 1.500. Essa valor foi levantando de acordo com registros da época e entrevistas com 

os atores do grupo que praticaram o plantio no ano de 2008. Se fossemos comparar com os 

valores da literatura (Rodrigues et al., 2009), somente a implantação dos plantios em linhas, de alta 

diversidade e densidade na área total, o custo para este mesmo local seria em torno de R$ 4.000. 

O custo com os núcleos monoespecíficos foi pelo menos duas vezes menor quando comparado 

com plantios convencionais. Por outro lado, se utilizássemos a restauração passiva provavelmente 

o custo cairia para cerca de R$ 800 para esta área (Chazdon and Guariguata, 2016), porém as 

trajetórias ecológicas e sucessionais seriam incertas. 

O plantio em núcleos de espécies arbóreas nativas que desenvolveram as maiores 

dimensões de copa e área basal influenciaram positivamente a densidade de indivíduos da 

regeneração natural, provavelmente por serem mais vistosos a pássaros a longa distância e por 

isso receberam maior chuva de sementes (Fink et al., 2009). Fato comprovado também por 

Zahawi e Augspurger (2006) que comprovaram que aparentemente as árvores, quando plantadas 

em núcleos, que desenvolvem maiores dimensões de copa, altura e área basal, influenciam 

positivamente a chuva de sementes. Provavelmente, essas árvores funcionam como uma barreira 

maior à transposição das sementes aladas, que acabam por ser depositadas abaixo e no entorno 

desses núcleos, justificando a maior densidade de regenerantes abaixo dos maiores indivíduos. 

Não foi possível comprovar em nosso caso específico se a síndrome de dispersão 

influenciou a quantidade de indivíduos e espécies da regeneração natural. Pelo simples fato de 

que a avaliação entre a relação entre a dispersão das espécies plantadas e o recrutamento de 

regenerantes só faz sentido se os indivíduos arbóreos tiverem atingido a fase fenológica de 

frutificação. No nosso caso específico apenas uma espécie dioica (J. spinosa) estava de fato 

comprovadamente frutificando, o que limita muito generalizações e análises estatísticas. As 

demais espécies ainda não iniciaram o processo de produção de frutos e sementes. Entretanto, 

mesmo com a alta produção precoce de frutos de J. spinosa, não encontramos nenhum indivíduo 

regenerante dessa espécie em todas as parcelas amostradas no experimento. Além disso, o plantio 

de mudas de J. spinosa é importante para a conservação dessa espécie, uma vez que a mesma é 

ameaçada de extinção em alguns estados do País, como Paraná e Rio Grande do Sul.  

 Ressaltamos que os resultados, discussões e as conclusões obtidos no presente projeto 

podem mudar à longo prazo em diferentes formações florestais onde houver um nível 

intermediário de degradação e sugerimos que estudos futuros em áreas de nucleação aplicada 
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devam abordar diferentes espécies, densidades e níveis diferentes de diversidades arbóreas. Além 

de algumas análises sobre a visitação de dispersores de sementes e a chuva de sementes 

associadas a estes. Os fatores abióticos como a entrada de luz e os custos associados também 

devem ser abordados a fim de sempre almejarmos as melhores metodologias para cada área e 

local específico. 

 

3.7. Conclusões 

A facilitação pelas árvores plantadas em núcleos monoespecíficos mostrou-se 

relacionada com características dendrométricas dos indivíduos desses núcleos. Quanto maior os 

indivíduos em área basal e volume de copa (elipse e altura máxima da copa) maior a quantidade 

de indivíduos e espécies regenerantes por área. A recomendação é que para a restauração de 

matas ciliares na Floresta Estacional Semidecidual com grau intermediário de degradação e com 

alta fonte de propágulos utilize-se a nucleação aplicada como metodologia a fim de diminuir 

custos e acelerar os processos de restauração ecológica. A recomendação é que priorizem-se 

espécies de copa ampla em altura e dimensões e de rápido crescimento em DAP as quais podem 

desencadear rapidamente os processos da regeneração natural. 
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APÊNDICES 

APÊNDICES A 

Área de copa dos indivíduos no ano de implantação. 

 

 

 Área de copa dos indivíduos no ano de implantação do experimento (após 6 meses do plantio em 2008) Figura 1.

Os resultados referentes aos DAP para as diferentes posições de plantio (tratamentos de 

1 a 5) das quatro espécies estão apresentados nas figuras 2, 3, 4 e 5. Os dados são referentes aos 

DAP das quatros espécies plantadas nos períodos de fevereiro de 2010, agosto de 2011, março de 

2013 e março de 2016 nas diferentes disposições de plantio, o tratamento número 5 é a árvore 

central dos núcleos monoespecíficos. 
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APÊNDICES B 

 

Diâmetro na altura do peito para as diferentes espécies nos anos da coleta de dados 

 

 Diâmetro Altura do Peito de Albizia niopoides. Figura 2.

 

 Diâmetro Altura do Peito Inga laurina. Figura 3.
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 Diâmetro Altura do Peito de Cordia trichotoma. Figura 4.

 

 

 Diâmetro Altura do Peito Jacaratia spinosa. Figura 5.




