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Introdução 
 

As veredas são comunidades higrófilas estabelecidas sobre solos hidromórficos parcialmente ou permanentemente 

alagados, formadas por dois tipos vegetacionais: um herbáceo-graminoso, que ocupa a maior parte de sua área, e outro -

arbustivo-arbóreo com ocorrência predominante da palmeira Mauritia flexuosa L. f. (buriti) [1]. Essas comunidades 

desempenham um papel fundamental na proteção do sistema, formado pela interação entre água, solo e vegetação, visto 

que localizam-se em áreas de afloramento do lençol freático, sendo importantes para a perenização dos córregos, rios e 

ribeirões à jusante [2]. Com a crescente expansão da agricultura moderna, essas formações vegetais têm sofrido intensas 

pressões antrópicas, altamente agressivas, que podem provocar danos irreversíveis, devido principalmente à sua baixa 

resiliência, desencadeando um processo de degradação, e dificultando a restauração nessas áreas [1].  

A restauração ecológica de ambientes degradados tem como finalidade restabelecer os processos ecológicos que 

ocorriam naquele ecossistema [3], e para tal, diversos estudos têm demonstrado a necessidade de seleção criteriosa das 

espécies, principalmente devido à grande oscilação na sobrevivência das plantas, observada logo após os primeiros 

meses do plantio [1]. De acordo com Neri et al. [4], a escolha correta das espécies que irão iniciar o processo de 

sucessão em uma área degradada é um dos fatores determinantes do sucesso no processo de restauração. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar a sobrevivência de quatorze espécies nativas implantadas em um projeto de 

restauração ambiental em uma vereda perturbada no norte de Minas Gerais.    

 

Metodologia 
 

Área de estudo 

A área de estudo é a Vereda do Buriti Grosso, localizada no distrito de São Joaquim, Januária, MG, e inserida na 

Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Pandeiros.  Nas décadas de 70 e 80, a área de estudo sofreu intensas ações 

antrópicas, como supressão da vegetação e drenagem do solo, para plantio de culturas agrícolas, mantendo-se em 

estágio de perturbação até a atualidade. A temperatura média na região é de 21 a 24°C, e a precipitação média de 900 a 

1200 mm/ano, com chuvas concentradas nos meses de novembro a janeiro [5]. 

 

Delineamento experimental 

Foram marcadas dez parcelas (blocos casualizados) de 50 m x 50 m, onde foram implantados dois modelos de 

restauração, com quatro repetições cada, seguindo a direção do curso d’água. Toda a área foi cercada e isolada do gado. 

Os modelos de restauração foram baseados no plantio de mudas em linhas de plantio, com espaçamento de 2 m entre 

linhas e entre mudas (M2), e 2 m entre linhas e 3 m entre mudas (M3). Em junho de 2014 foram plantadas 6.220 mudas, 

identificadas com plaquetas de alumínio numeradas e amarradas com fio de nylon. Essas mudas foram acompanhadas no 

quarto e oitavo mês após o plantio, quando foram obtidos os dados de sobrevivência. 

 

Análise dos dados 

Para verificar a sobrevivência total das mudas e a sobrevivência entre os meses de avaliação, foram calculadas as 

porcentagens de sobrevivência através da razão entre o número de indivíduos sobreviventes e o número total de 

indivíduos implantados, durante o tempo de avaliação (aos 4 e 8  meses após o plantio). 

 

Resultados 
 

A sobrevivência total das espécies implantadas após o quarto mês de avaliação foi de 32,99 % e 31,94 % no oitavo 

mês após o plantio. As espécies Calophyllum brasiliense, Cecropia pachystachya, Tapirira guianensis e Croton 

urucurana apresentaram maior taxa de sobrevivência (81, 76, 73 e 73% respectivamente), enquanto Nectandra 



 

megapotamica apresentou sobrevivência satisfatória (acima de 50%). Myrsine umbellata, Hirtella gracillipes, Piper 

aduncum e Mauritia flexuosa obtiveram os valores mais baixos de sobrevivência registrados nesse estudo (19, 16, 11 e 

5%, respectivamente). Hirtella gracillipes apresentou alta sobrevivência aos 4 meses de estudo, e decaiu 

consideravelmente aos 8 meses, mostrando a baixa adaptação da espécie ao local de inserção (Tabela 1).  

  

Discussão 
 

A sobrevivência total obtida após o oitavo mês foi baixa, quando comparada aos resultados obtidos por Fagundes 

[6] (66,97% de sobrevivência total), em um trabalho de restauração em diferentes condições de alagamento na vereda 

do Acarí, norte de Minas Gerais. Na vereda estudada por Fagundes [6] as condições hídricas do solo variam de úmido a 

permanentemente alagado, enquanto que a vereda do presente estudo apresenta solo seco e drenado artificialmente, onde 

mesmo no período chuvoso a quantidade e o tempo de retenção da água no solo é baixo, com a condição hídrica 

variando de encharcado a seco em um curto intervalo de tempo. Portanto, a condição hídrica do solo pode ser o fator 

que influenciou a sobrevivência das mudas nesse tipo de ambiente, causando a mortalidade observada no presente 

estudo. 

A maior sobrevivência por parte das espécies C. pachystachya, T. guianensis, C. urucurana e C. brasiliense 

confirma a adaptação de ambas a esse tipo de ambiente C. brasiliense, planta perenifólia heliófita, característica 

exclusiva de florestas pluviais, [7], secundária tardia com ocorrência predominante em solos alagáveis ou 

periodicamente saturados [8], apresentou resultados positivos nesse trabalho, obtendo o maior valor de sobrevivência. 

Por sua vez, C. pachystachya obteve a segunda maior taxa de sobrevivência, principalmente por ser uma espécie 

pioneira e generalista, adaptada a diversos tipos de solos [8]. Com ocorrência expressiva em formações secundárias, T. 

guianensis [8] também é generalista, podendo ocorrer tanto em solos alagáveis como solos bem drenados, é tolerante ao 

alumínio e apresenta adaptações a solos extremamente ácidos e com baixa fertilidade[7, 9]. C. urucurana, planta 

decídua pioneira, seletiva higrófita e característica de solos úmidos e brejosos, de ocorrência predominante em 

formações secundárias [7], também apresentou taxa de sobrevivência alta. A maior sobrevivência dessas espécies indica 

a adaptabilidade das mesmas a esse tipo de formação, e permite a indicação destas para inserção em plantios de 

restauração destinados à recomposição da vegetação em veredas.  

Nectandra megapotamica, é uma espécies secundaria tardia, características de estágios finais de sucessão [8], e de 

ocorrência preferencial em solos encharcados [9], o que pode ter contribuído para a sobrevivência satisfatória da espécie 

no presente estudo. Contudo, algumas espécies apresentaram baixa sobrevivência, como M. umbellata, descrita como 

espécie de rápido crescimento inicial, e recomendada por Carvalho [8], para plantio em áreas de restauração ambiental, 

e que obteve maior sobrevivência em solo periodicamente alagado (56,23%), no estudo realizado por Fagundes [6].  C. 

brasiliensis e M. flexuosa apresentaram comportamento semelhante, com maior sobrevivência no experimento realizado 

por Fagundes [6], em uma vereda cuja condição hídrica do solo varia de úmido a encharcado (66% e 71%, 

respectivamente). Portanto, a sobrevivência dessas espécies parece ter sido afetada pela baixa disponibilidade de água 

no solo da vereda Buriti Grosso.  Mauritia flexuosa é espécie característica de locais hidricamente saturados, encontrada 

principalmente próximo ao afloramento do lençol freático [10] e sua preferência por ambientes alagados foi observada 

no estudo de Fagundes [6], uma vez que a sobrevivência dessa espécie foi maior no local com saturação hídrica 

permanente. A importância de M. flexuosa para o ambiente de veredas é fato reportado na literatura [6, 10], uma vez que 

esta é uma espécie-chave para essas áreas [1, 6, 10], e portanto, é de suma importância a sua inserção em plantios de 

restauração em áreas de veredas. 

 

Conclusão 
 

A sobrevivência das espécies foi baixa quando comparada a outro estudo com restauração ambiental em veredas, 

provavelmente devido à baixa disponibilidade de água no solo na vereda do presente estudo. A sobrevivência das 

espécies variou, onde T. guianensis, C. urucurana, C. pachystachya e C. brasiliense obtiveram os maiores valores de 

sobrevivência, sendo recomendadas para plantio de recomposição em veredas. Entre as espécies com menor 

sobrevivência encontra-se Mauritia flexuosa, espécie chave destes ambientes, mostrando a fragilidade da vereda em 

questão e atestando a necessidade de intervenção para que sua restauração ocorra de maneira efetiva. 
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Tabela1. Espécies, famílias e número de mudas plantadas e porcentagem de sobrevivência por espécie implantadas na restauração 

ambiental da vereda Buriti Grosso. (N= número total de mudas implantadas). 

 

Família/Espécies N % de Sobrevivência 

  4 meses 8 meses 

   

MYRTACEAE 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. 

 

769 35,75 22,23 

CLUSIACEAE 

Calophyllum brasiliense Camb. 

 

27 84,01 81,48 

MYRSINACEAE 

Myrsine umbellata Mart. 

389 41,13 19 

ANACARDIACEAE 

Tapirira guianensis Aubi 

414 74,1 73,9 

LAURACEAE 

Nectandra megapotamica 

(Spreng.)Mez 

325 56,45 55,38 

Ocotea aciphyla (Nees & Mart.) 

Mez 

44 38,1 36,36 

PIPERACEAE 

Piper aduncum L. 

203 28,07 16,5 

CHRYSOBALANACEAE 

Hirtella gracillipes (Hook.f.) 

Prance 

27 92,59 11,11 

APOCYNACEAE 

Ficus sp 

146 47,94 42,46 

ARECACEAE 

Mauritia flexuosa L. 

775 7,87 5,93 

EUPHORBIACEAE 

Croton urucurana Baillon 

15 86,66 73,33 

RUBIACEAE 

Landembergia cujabensis Klotzsch 

60 38,33 31,66 

URTICACEAE 

Cecropia pachystachya Trécul 

191 76,43 76,43 

FABACEAE 

Inga vera willd 

337 46,29 40,62 

 


