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1 Fundamentação Teórica 

1.1 Mata Atlântica 

 

Há cerca de 150 milhões de anos, entre o período Jurássico e o Cretáceo, 

com a deriva continental, ocorreu a separação da América do Sul da África, que fez 

com que se formasse o Oceano Atlântico (SALGADO-LABOURIAU, 1994). Com 

isso, a margem continental apresentou numerosas e profundas bacias repletas de 

sedimentos dos períodos Cretáceo e Cenozoico, concebendo um ambiente propício 

e em perfeitas condições para formação do que hoje conhecemos como Mata 

Atlântica (BIGARELLA, 1991).  

Segundo Franke et al. (2005), a Mata Atlântica é provavelmente a floresta 

com a mais antiga história geológica da América Tropical, e também um dos seus 

maiores blocos, sendo responsável por grande parte da flora da Floresta Amazônica, 

seguindo a lógica do surgimento da bacia sedimentar central da Amazônia ser bem 

mais recente, com cerca de 5 milhões de anos.  

Ainda de acordo com Franke et al. (2005), o nome “Mata Atlântica”, como é 

mais conhecido, teve origem pela sua aproximação com o Oceano Atlântico, que é o 

principal responsável pela grande umidade no ar, pelas precipitações causadas 

pelas camadas frias de maior altitude na costa e pela exuberância original da 

floresta. De acordo com a classificação técnica de Köeppen, na amplitude da Mata 

Atlântica o clima varia entre Aw (tropical), Cwa (tropical de altitude) e Cf 

(subtropical), com uma temperatura máxima de 35°C, mínima de 1°C e média de 14-

21°C, havendo uma pluviosidade média entre 1500 a 2000 mm/ano, devido ao 

relevo e a proximidade com o Oceano. 

 

1.1.1 Mata Atlântica extensão e suas subdivisões 

 

O Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE classifica a Mata 

Atlântica como um conjunto de tipologias vegetais presentes na faixa litorânea 

brasileira, tendo seu início no Rio Grande do Sul e que vai até o Rio Grande do 

Norte. Devido ao seu grande diâmetro de floresta, é representada pela Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Estacional e encraves de campos e brejos, como também 

ecossistemas costeiros de restinga, mangues e muçunungas (UNICAMP, 1992). De 



8 
 

acordo, porém, com a legislação brasileira, o Decreto Federal n° 6.660 de 2008 

classifica a Mata Atlântica com outras titulações – mais especificamente – a Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista (também denominada de Mata de 

Araucárias), Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual, campos de altitude, manguezais, restingas e Brejos entre 

outros (BRASIL, 2008). 

Com sua extensa cobertura no Brasil, a Mata Atlântica abrange parcialmente 

11 estados (entre eles o Paraná com 98% dentro do bioma), e totalmente outros 3 

estados brasileiros (como Espirito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina) segundo o 

IBGE (2004), e chega a fazer parte de outros países, como Argentina e Paraguai. Já 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA 2007), em contrapartida, declara que ela está 

presente em 17 estados brasileiros.  

A Mata Atlântica ocupa o segundo lugar em extensão das Américas, ficando 

atrás somente da Amazônia (POR, 1992). Com sua característica de floresta tropical 

úmida, fica inclusa nos 7% dessas florestas presentes na superfície terrestre e que 

são de extrema importância devido a riqueza em biodiversidade, são encontrados 

nesse ambiente mais de 50% das espécies contidas na superfície terrestre (MYERS 

et al., 2000 apud. FRANKE et al., 2005). 

 

1.2 Mata Atlântica no Paraná 

 

O Estado do Paraná localiza-se na região sul do Brasil e ocupa uma área de 

199,307 km²; seu clima subtropical é constituído por chuvas bem distribuídas o ano 

todo e predominantemente por todo o estado, marcado por apresentar verões 

quentes e invernos frios para os padrões brasileiros. Apresenta vegetação de 

mangue na sua região litorânea, Mata Atlântica na região da costa leste, floresta 

tropical a oeste, Mata de Araucária na região central e, em especial, a área na 

região norte que apresenta Floresta Estacional Semidecidual (IBGE, 2009). 

Um mapeamento foi realizado no período 2016 entre 2017, pela Fundação 

SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e teve 

como objetivo avaliar a fitofisionomias no Brasil com foco no bioma Mata Atlântica. 

Esse mapeamento mostra que a taxa de desflorestamento vem caindo no estado do 
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Paraná, principalmente devido a implantação da Lei Mata Atlântica. Com 98% de 

seu território pertencente a esse bioma – cerca de 19.637.895 hectares, - o Paraná 

tem apresentado um declive de 52% em relação ao desflorestamento de 2015-2016, 

que é representado por 3.453 hectares, e caiu para 1.643 hectares em 2016-2017.  

Isso mostra a importância da presença de leis com intuito de proteger esse bioma, 

do qual resta somente um total de 13,1% no estado paranaense (SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2019). 

 

1.3 Mata Atlântica; importância biológica, social e ecológica 

 

A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros, fornecendo 

serviços ecossistêmicos para cerca de 145 milhões de brasileiros segundo MMA 

(2019), - o que indica que aproximadamente 70% da população brasileira habita 

áreas de Mata Atlântica. Consequentemente, nessas áreas existe um grande 

processo de desmatamento, que coloca o bioma em situação de menor 

porcentagem de cobertura vegetal. Isso agrava-se ainda mais quando consideramos 

que, além da importância na diversidade biológica, os recursos hídricos dessa região 

abastecem cerca de 120 milhões de brasileiros, são responsáveis pelo controle 

climático e também pela fertilidade e proteção do solo em encostas de áreas de 

serra (CRUZ et al. 2007 apud MONITORAMENTO, 2000). 

Lévéque (1999) apud Franke et al. (2005), enfatiza que a biodiversidade é 

de extrema importância para a continuidade nos processos evolutivos do planeta, 

nos processos de produção e reciclagem do carbono e oxigênio, na fertilidade e 

proteção do solo (como já citado anteriormente), na regulação do ciclo hidrológico e 

purificação da água, na estabilidade climática e particularmente importante na 

decomposição de poluentes orgânicos e minerais. Mesmo com todos esses 

processos, a diversidade biológica é vista pela humanidade geralmente como fonte 

de matéria infinita e que estarão dispostas em quaisquer atividades de exploração 

econômica da natureza. 

Devido à sua importância, a Mata Atlântica torna-se diretamente responsável 

pela qualidade de vida de milhares de brasileiros; por isso, sua preservação é 

extremamente necessária, principalmente a preservação de áreas de 

remanescentes, que fazem a regulagem do fluxo da água em mananciais d’água, 
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que abastecem as comunidades próximas e asseguram o equilíbrio na fertilidade e 

proteção do solo, proteção de encostas e atenuação de desastres, regulação da 

temperatura e do clima, desenvolvimento de pesquisas para produções 

farmacêuticas e manutenção da biodiversidade (grande parte endêmica e 

ameaçadas de extinção) (MMA, 1986-2007).  

 

1.4 Desmatamento na Mata Atlântica  

 

A grandeza da Mata Atlântica foi colocada como Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal. Por volta de 1500, quando ocorreu o início da chegada dos 

primeiros europeus no Brasil, cobria cerca de 15% do território brasileiro (OLIVEIRA 

FILHO E FONTES et al., 2000). Segundo o mapeamento de 2009, realizado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, restam cerca de 29% de sua cobertura original. Em 

contrapartida, o levantamento publicado do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE 2010), declara 11,4% de cobertura florestal nativa. Esses números 

são somados aos dados de organizações não governamentais, como a Rede WWF 

(Fundo Mundial para a Natureza), que aponta a destruição de mais de 93% da 

floresta nativa (MMA 2009, INPE 2010, WWF-BRASIL 2018).  

O impacto da ocupação humana e o ritmo de destruição desse bioma 
acentuaram-se nas últimas três décadas, resultando em severas alterações 
desses ecossistemas, causadas pela alta fragmentação dos habitats e pela 
perda de biodiversidade. O resultado atual é a perda quase total das 
florestas originais intactas e a contínua devastação dos remanescentes 
florestais existentes, que coloca a Mata Atlântica na triste posição de ser um 
dos conjuntos de ecossistemas mais ameaçados de extinção no mundo. 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

 

1.5 Lei de proteção específica para o bioma 

 

A civilização humana tem interferido diretamente nos ecossistemas 

existentes, tornando necessária à sua proteção em planos prioritários. Mesmo o 

Brasil avançando na questão da proteção ambiental, ainda é baixa a efetividade dos 

projetos e acordos nacionais e internacionais para que seja mantida a biodiversidade 

e seu potencial para as áreas da biologia, para a economia e para a sociedade como 

um todo (DE ABREU, 2015). 
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Almeida (2016) constata que as iniciativas de recuperação ambiental dentro 

da Mata Atlântica estão ganhando credibilidade e legitimidade cada vez maiores. É 

necessária uma maior consciência ambiental por parte dos brasileiros, para que 

essas iniciativas possam avançar na parte de serviços ecológicos, da proteção à 

diversidade de espécies da Mata Atlântica, para que se busquem serviços de 

consumo sustentáveis, para que ocorra a regularização dessas áreas e que, dessa 

forma, o mercado cause um menor impacto e alcance maior qualidade ambiental.  

Com seu destaque, a Mata Atlântica possui uma própria lei voltada para a 

sua proteção: a Lei N° 11.428/2006, também chamada de Lei da Mata Atlântica, foi 

regulamentada pelo Decreto N° 6.660/2008. Além de estabelecer a proteção e 

descrever normas para utilização desse bioma, também trata da supressão em 

alguns casos, abrange o uso do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica, 

que pode ser utilizado por municípios que tenham elaborado os planos municipais 

de conservação e recuperação (BRASIL, 2008). Isso busca despertar interesse para 

que os municípios queiram (e devam) atuar na defesa, conservação e recuperação 

da Mata Atlântica. 

Contrapondo a efetividade desta lei, Varjabedian (2010), declara que o texto 

atribuído a Lei N° 11.428/2006 e no Decreto N° 6.660/2008 desguarnece a devida 

proteção do bioma, apontando que as novas regras configuram uma singela 

distorção e flexibilização do antigo Decreto Federal N° 750/1993, não atribuindo 

assim o devido valor para a proteção desse bioma tão ameaçado. 

 

1.5.1 Legislação aplicada à proteção e preservação 

 

A primeira lei que iniciou o processo de organização de políticas para o meio 

ambiente foi a Lei Federal n° 6.938, de 1981, trazendo consigo a criação do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), ampliando a organização perante assuntos políticos relacionadas ao 

ecossistema. Em 1985, com a chegada da Lei Federal n°7.347, criaram-se 

instrumentos para a defesa do meio ambiente em meio jurisdicional e uma maior 

participação na ação popular, além de viabilizar a recuperação de áreas degradadas 

(FEDERAL,1985, BRASIL, 1981).  
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Com a presença do CONAMA foram legitimadas resoluções que 

possibilitaram grandes avanços na proteção e preservação. Em 1986, foi 

estabelecida a resolução n°001, inserindo critérios para a efetividade do Estudo de 

Impacto ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que funcionam 

como instrumento para a diminuição de impactos no meio. Ampliando seu papel, em 

2006, com a resolução 387, que dispõe o licenciamento obrigatório rural para 

assentamento e elaboração do Plano de Recuperação do Assentamento (MMA, 

1986, MMA, 2006). 

Entre outras leis se destaca o decreto n° 3.420 de 2000, responsável pela 

criação do Programa Nacional de Floresta, que alavanca a recomposição e 

restauração de ambientes que fazem parte da preservação florestal. Políticas 

brasileiras de proteção ambiental incluem que haja as Áreas Protegidas (Unidades 

de Proteção Integradas e Unidades de Uso Sustentável) e a implantação da Lei 

Nacional de Florestas (Áreas de Preservação Permanentes e Reservas Legais) 

(BRASIL, 2000, BENJAMIN, et al., 2017).  

A última lei instituída para proteção da vegetação foi a lei n° 12.651, de 25 

de Maio de 2012, chamada de Novo Código Florestal, que estabelece normas para 

Áreas de Preservação Permanente (APP), e as Áreas de Reserva Legal (ARL), e 

indica, segundo a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima, o controle da 

procedência de produtos florestais, controle e prevenção dos incêndios florestais, e 

prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos 

(BRASIL, 2012). 

Devido a principalmente essas leis para restauração de APP e ARL, 

promoveu-se um aumento nas atividades de reflorestamento no país para se obter 

adequação ambiental necessária; isso foi nomeado de Plano de Regularização 

Ambiental (PRA), que declara que imóveis rurais planejem a recuperação nas áreas 

degradadas do imóvel. Com a implementação desses planos e leis de conservação 

e restauração foram obtidas novas perspectivas em relação ao rumo que o Brasil 

toma em direção a sustentabilidade (ALMEIDA, 2016). 

 (…) um ecossistema restaurado corresponde à recuperação da integridade, 
da resiliência e da sustentabilidade, proporcionando a integração com a 
paisagem na qual está inserido. Os novos rumos da recuperação ambiental 
englobam a sustentabilidade do ecossistema em processo de restauração, 
ou seja, esta área consegue se manter e evoluir do ponto de vista 
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sucessional e de diversidade de espécies. (SER, 2004, apud ALMEIDA, 
2016). 

 

1.5.2 Áreas de Preservação Permanente (APP)  

 

Com grande participação na proteção de áreas, as APP devem ser mantidas 

restauradas e intocadas, não sendo permitido nenhum tipo de exploração econômica 

direta no ambiente, abrindo, porém, exceções para o ecoturismo, turismo rural e 

agrossilvipastoris em áreas consolidadas. As APP possuem enfoque na proteção de 

rios e nascentes, de forma que, além da preservação das matas ciliares e serviços 

ecossistêmicos, ocorra também o abastecimento dos lençóis freáticos, garantindo 

que haja água para uso da humanidade (EMBRAPA, 2012; BRASIL, 2012). 

Os limites de preservação em torno de curso d’água, natural perene e 

intermitente, são definidos pelo Código Florestal; a medida é feita a partir da borda 

do leito regular, e varia de acordo com a largura da corrente de água. O mínimo que 

se aplica é de trinta metros de preservação para até dez metros de largura, de modo 

que seja obtido esse perímetro mínimo, para que possam ser mantidas as nascentes 

e pequenos riachos em atividade de abastecimento (EMBRAPA, 2012). 

A área de preservação, como já mencionado, aumenta de acordo com a 

largura, seguindo o parâmetro de cinquenta metros preservados. Para cursos d’água 

que estão entre dez a cinquenta metros de largura, o parâmetro se modifica para 

cem, duzentos e quinhentos metros de preservação referentes a ordem de cinquenta 

a duzentos, duzentos a seiscentos e superior a seiscentos metros de curso d’água 

em largura. Um parâmetro em destaque a ser seguido é da margem de preservação 

de nascentes que se atribui cem metros de APP, estes parâmetros se modificam em 

vários casos, como o de entorno de lagos e lagoas, reservatórios d’água artificiais, 

declividades, linhas de ruptura de relevo entre outros diversos detalhamentos 

aplicados a essa proteção (EMBRAPA, 2012). 

Figura 1 – Perímetro estipulado para Área de Preservação Permanente.  
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Fonte: IAP- Instituto Ambiental do Paraná, com adaptações. 

 

1.6 Recuperação de áreas degradadas - RAD 

 

De acordo com Almeida (2016), o destaque e valorização na prestação de 

serviços ambientais (PSA) direcionados às florestas então ganhando cada vez mais 

espaço, principalmente em modelos mais desenvolvidos para a restauração 

ecológica para geração de serviços ambientais.  

No Brasil, o primeiro contato efetivo com um projeto de recuperação de uma 

área degradada foi em 1886, quando o Imperador Major Manuel Gomes Archer 

ordenou o reflorestamento na floresta da Tijuca. O reflorestamento foi realizado a 

partir do pouco que se conhecia sobre manejo na época, pela mesclagem de plantas 

nativas e exóticas (técnica que atualmente não é bem vista) (NOGUEIRA,1977). 

Martins (2014) aponta que é necessário que haja uma visão holística da 

restauração, e que o objetivo principal dessa restauração deve ser a aproximação 

máxima do estado natural de uma área em equilíbrio, buscando alcançar uma 

diversidade de fauna, flora e seus serviços ecossistêmicos. Isso pode ser realizado 

através da utilização de 100% de espécies nativas autóctones, que representa o 

ambiente a ser restaurado. Medidas como essa de ação e estratégia são de extrema 

importância. 
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1.6.1 Recuperação de áreas; Reflorestamento, Florestamento, Restauração e 

Reabilitação 

 

Segundo definição do IBAMA (2019), Recuperação Ambiental ocorre quando 

é necessário realizar a restituição de um ecossistema de uma área em estágio de 

degradação, que sofreu perda de alguma função responsável por estabelecer seu 

equilíbrio, seja no solo, na sua biodiversidade de flora e fauna. Em alguns casos, a 

restituição não ocorre de modo a obter de volta a mata nativa presente naquele solo 

antes da degradação; a recuperação apenas busca utilizar o solo de acordo com o 

plano preestabelecido.  

Recuperação é um termo genérico que também abrange subdivisões para 

melhor esclarecimento do que deve ser obtido naquele solo são utilizados termos 

como reflorestamento, restauração e reabilitação (ALMEIDA, 2016). 

Almeida (2016) apud IBAMA (1990) nos aponta que existem definições que 

atribuem o ato da reconstituição ambiental tal como a reabilitação, que se define 

como um conjunto de tratamentos e técnicas que buscam recuperar funções do 

ecossistema, tanto econômicas quanto ambientais atribuindo uma função para uso 

humano ao local degradado. Existe também a técnica da restauração (um pouco 

semelhante à reabilitação), que visa recuperar a forma original do ecossistema, 

restabelecendo sua estrutura e diversidade original. 

Um dos principais métodos desse meio é o reflorestamento, que seria a 

supressão de florestas, plantio em áreas florestais, porém que se encontram em um 

estágio não florestado, é aí onde se origina o termo florestamento, que seria a 

mesma atividade em um local que não é considerado como área florestal (ALMEIDA, 

2016 apud IBAMA, 1990). 

1.7 Apucarana 

 

O município de Apucarana localiza-se na parte norte-central do estado do 

Paraná, que, segundo o IBGE (2016-2017), possui uma população estimada de 

132.691 pessoas e uma área de unidade territorial de 558,389 km². Também 

chamada de “Cidade Alta’’, encontra-se no espigão mais alto de uma região 

acidentada; sua latitude é de 23º31’30″S, longitude é 51º24’20” O, e a altitude da 
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sede do município é de 988 metros (APUCARANA, 2017). Sua vegetação é a 

Floresta Semidecidual; segundo o SOS Mata Atlântica (2017), o município tem 5.644 

hectares de floresta, equivalente a trezentos e dois campos de futebol, e representa 

10,11% de Mata Atlântica. 

1.8 Desenvolvimento para Projeto de reflorestamento 

 

É de extrema importância que um diagnóstico ambiental seja feito antes do 

desenvolvimento do projeto. Esse diagnóstico tem como objetivo o reconhecimento 

do histórico, de quais as perturbações da área degradada, da vegetação original, 

fauna presente na região, características do solo, hidrografia, entre outros históricos 

e características que vão auxiliar para definir qual o melhor método a ser para a 

recuperação da área (ALMEIDA, 2016). 

É importante que logo no primeiro diagnóstico ocorra a seleção de espécies 

arbóreas que serão utilizadas no projeto; Essa seleção se faz em função das 

condições climáticas, relevo, solos e biodiversidade presente no local, e se dá por 

meio de estudos florísticos e fitossociológicos de ambientes da região, fundamentais 

para a estabilidade ecológica que se espera atingir. É necessário levar em conta a 

grande interação que existe entre a flora e fauna em ambientes de mata atlântica, e 

que se utilizem somente espécies nativas da região.  

Para subsidiar o planejamento e o projeto de restauração é fundamental a 

ocorrência desses estudos florísticos e fitossociológicos, que possibilitam uma 

melhor sucessão ecológica e interação entre as partes (ALMEIDA, 2016 apud 

GALVÃO). 

A sucessão ecológica é um grande auxílio no processo de reflorestamento e 

sempre deve ser levado em conta o desejo de promover coletivamente a sucessão 

de todos os elementos presentes, buscando alcançar uma postura de resiliência 

(REIS, 1999).  

Também é necessária a análise de sua estrutura atual e necessidades de 

reestruturação física, visando acelerar o processo de recomposição da área. O 

planejamento e o estudo da área serão o ponto importante para o resultado futuro 

(ALMEIDA, 2016; REIS, 1999; RODRIGUES, 2009). 
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1.8.1 Retirada de resíduos e remoção de espécies exóticas 

 

É indispensável a limpeza de qualquer tipo de resíduos, entulho, detrito, ou 

seja, tudo que não é natural do local e que possa causar contaminação ou poluição 

na área. Esse é um primeiro passo primordial para a recuperação de qualquer área, 

sendo levantada a presença ou não de resíduos no planejamento e análise 

realizados anteriormente.  

Da mesma forma, é necessária a retirada de qualquer espécie que não seja 

nativa da região, catalogadas como espécies exóticas, pois é muito comum que 

essas áreas sejam invadidas por essas espécies exóticas que desestabilizam a 

organização do ecossistema original. A eliminação dessas espécies que causam a 

descaracterização do local deve ser feita com uma substituição gradual por espécies 

nativas para que não ocorra uma agressão ainda maior na biota presente no local, 

atingindo assim, de maneira gradativa, o objetivo de floresta original (ALMEIDA, 

2016; RODRIGUES, 2009). 

 

1.8.2 Demarcação da área de recuperação 

 

A demarcação varia e é realizada seguindo as metragens estipuladas pelo 

Código Florestal atual. São levadas em conta as características de largura dos 

recursos hídricos presentes, por exemplo, a presença ou ausência de uma nascente. 

A demarcação pode ser realizada com uma fita métrica, partindo do ponto de onde 

havia o curso d’água até o ponto necessário para regularização. Em seguida, 

implanta-se uma cerca ao redor da área – não apenas para sinalização, mas 

também para evitar a entrada de animais não silvestres que possam prejudicar de 

alguma forma o processo de recuperação florestal (ALMEIDA, 2016; RODRIGUES, 

2009). 

 

1.8.3 Plantio de mudas sendo elas: Pioneiras, Secundárias Iniciais, Secundárias 

Tardias e Climácicas 
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O plantio de mudas recebe grande destaque entre as principais técnicas 

utilizadas, sendo a principal ferramenta utilizada para acelerar o processo de 

sucessão natural e também para a proteção de erosão do solo. O sucesso do plantio 

depende das condições climáticas, boas precipitações e chuvas bem distribuídas na 

região da floresta atlântica. Uma consistência do plantio é esperada para uma 

aproximação do equilíbrio ecológico natural (MARTINS, 2014 ALMEIDA, 2016, 

REIS, 1999). 

A técnica de plantio é considerada de fácil execução e de baixo custo, 

podendo ser realizado de forma simples e obtendo promissores resultados. Esse 

processo, porém, torna-se mais complexo caso a análise detecte uma grande perda 

de vegetação a ser recuperada, sendo necessária a utilização de espécies 

herbáceas, arbustivas ou arbóreas. Essa cobertura acontece mais rapidamente nos 

casos de espécies de porte menor, que possuem crescimento acentuado (se 

comparadas as clímax de grande porte). Essa vegetação primaria é de grande 

importância para que não ocorra perdas no processo de crescimento das espécies 

de grande porte.  

Nessa primeira cobertura, normalmente se utilizam espécies pioneiras e 

secundárias iniciais, preparando um ambiente com, além de proteção e sombra, 

condições de desenvolver e aumentar a diversidade da área a ser recuperada 

(MARTINS, 2014; ALMEIDA, 2016 IAP, 2019). 

 

O IAP – Instituto Ambiental do Paraná (2019) recomenda uma combinação 

de espécies seguindo uma sequência de grupos (descritos a seguir): 

1 Espécies Pioneiras: seu crescimento é rápido e necessitam de muita 

luz, possuem vida curta entre 4 e 30 anos, atuando como suporte para as demais 

espécies. 

2 Espécies Secundárias Iniciais: seu crescimento é moderado ou rápido 

e necessitam de luz, porém toleram sombra no início da vida. Sua vida tem duração 

entre 25 a 100 anos. 

3 Espécies secundarias tardias: seu crescimento é lento ou moderado, 

tolerando sombra por um longo período de anos no início da vida. Possuem uma 

longa duração de vida. 
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4 Espécies Clímax: de crescimento lento e tolera sombra durante muitos 

anos, podendo permanecer no sub-bosque durante toda a vida. Possui uma duração 

moderadamente alta. 

 

A medida utilizada para o plantio varia em proporções, porém, de modo 

geral, é ainda recomendado que o plantio seja realizado com 50% de espécies 

pioneiras, 40% de espécies secundarias (iniciais e tardias) e 10% de espécies 

clímax. Outro parâmetro aconselhado pelo IAP (2019) é que haja espaçamento entre 

as espécies, esse espaçamento depende da produtividade do solo presente no local, 

porém, de maneira geral são utilizadas as medidas: 3 x 2 m, 3 x 3 m e 2,5 x 2,5 m.  

 
Figura 2: Método do plantio em linha, alternado com plantas pioneiras e não 
pioneiras. 
 

 
Fonte: SOS Mata Atlântica, com adaptações. 
 

1.8.4 Transporte de solo e de galharia 

 

Também chamada de serrapilheira, a galharia é uma espécie de manta 

orgânica florestal, trata-se da camada mais superficial do solo, onde estará presente 

todo tipo de material liberado pela floresta (incluímos nesse material as folhas, 

restos de flores, frutos, galhos que já estão em processo de decomposição),um 

material rico em microrganismos, insetos e sementes de plantas ali presentes. Essa 

técnica auxilia em muitos parâmetros na recuperação da área, tratando-se de um 

banco genético de onde será retirado (REIS,1999; MARTINS 2014). 
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A técnica consiste basicamente na remoção dessa galharia de uma área 

próxima da APP que ainda permaneça nativa, essa remoção é realizada através do 

uso de rastelo. Esse material é reunido e levado até a área destinada, para auxiliar 

na proteção e enriquecimento do solo, servindo de adubo natural e como banco 

genético de sementes das espécies nativas presente nas áreas próximas 

(ALMEIDA, 2016, REIS, 1999). 

Esse material, constituído de galhos e outras matérias orgânicas, possui um 

papel muito importante para fauna local, servindo como abrigos e criando fontes de 

alimentos para insetos, pequenos roedores, répteis, entre outros que estarão 

recompondo a biota e, com isso, realizando uma maior dispersão de sementes 

(ALMEIDA, 2016; REIS, 1999; SOARES, 2009). 

 

1.8.5 Técnicas de enriquecimento 

 

O plantio de espécies do grupo secundário tardias e do clímax em áreas 

dentro da mata onde já existe a presença da vegetação nativa é também chamado 

de “plantios de enriquecimento”, uma forma de cobrir as falhas ali presentes; é 

esperado que, com a sombra e solo já preparados, esse grupo se desenvolva e 

enriqueça ainda mais o local (ALMEIDA, 2016). 

 

1.8.6 Poleiros naturais ou artificiais 

 

A implantação de poleiros é um método muito eficaz e essencial para um 

maior incentivo na sucessão natural. Os poleiros servem para o abrigo, descanso e 

reprodução dos animais, principalmente de aves, que são os maiores dispersores de 

sementes, e que aceleram os processos de dormência da semente ao passar pelo 

seu trato digestivo, facilitando sua germinação. Esses poleiros podem ser fabricados 

artesanalmente ou comprados prontos, podendo ser melhor colocá-los na área de 

maior perda de vegetação para que ali ocorra uma maior eficácia (ALMEIDA, 2016; 

SOARES, 2009). 

Figura 3- Poleiro natural introduzido em APP  
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Fonte: Autoral.  

 

1.8.7 Controle de plantas competidoras 

 

Em áreas onde houve desmatamento ou perda parcial de vegetação ocorre 

uma rápida sucessão natural de plantas, com rápida dispersão e crescimento, sejam 

elas nativas ou exóticas, de forma que tomam espaço no solo e dificultam o 

desenvolvimento de outras espécies clímax e nativas de grande porte, que demoram 

um tempo maior em seu crescimento. 

Almeida (2016) declara que a presença de espécies competidoras causa 

desequilíbrio no ecossistema e altera completamente o processo de sucessão 

ecológica nativa e a aplicação do reflorestamento.  

Esse desequilíbrio ocorre porque essas espécies alcançam grandes 

proporções, causando baixa diversidade biológica, além da já citada competição 

com as espécies nativas regionais, prejudicadas devido a alta propagação, 

dispersão e resistência de grande parte das plantas competidoras. Essas espécies 

competidoras, muitas vezes, por serem exóticas ou devido a rápida reprodução, não 

possuem inimigos ou consumidores naturais, fazendo com que a ocupação da área 

seja crescente e podendo alterar completamente as características daquele 
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ecossistema, seja na flora ou fauna presente no local (ALMEIDA, 2016; 

RODRIGUES, 2009). 

 

1.8.8 Monitoramento da área e coroamento 

 

O acompanhamento do projeto é extremamente importante para a obtenção 

de seus resultados esperados e para a mediação de problemas que eventualmente 

possam aparecer. Nessa atividade, se destacam a proteção das mudas plantadas e 

a análise do processo ecológico. É no monitoramento que serão constatados 

problemas, como a mortalidade de mudas, presença de vegetação competidora, 

seca profunda, entrada de animais domésticos, ataque de formigas ou pragas, entre 

outros, que poderão ser solucionados a partir do monitoramento (ALMEIDA, 2016; 

RODRIGUES, 2009). 

Dentre essas adversidades, o combate à mortalidade de mudas jovens é um 

desafio. A proliferação de plantas invasoras na área, principalmente ao redor das 

mudas, traz dificuldades para o seu crescimento, podendo levar à sua perda. Nesse 

caso, é necessária dentro do monitoramento a realização do coroamento, que é uma 

limpeza ao redor das mudas realizado de forma manual, com o auxílio de enxadas 

ou mecanismos de roçagem (ALMEIDA, 2016; RODRIGUES, 2009). 

Além da capina manual, é dentro do monitoramento que será realizada a 

troca de mudas que por alguma falha se perderam, a manutenção dos poleiros, a 

revisão do cercamento da área, a coleta de dados e as análises para o 

desenvolvimento do projeto (ALMEIDA, 2016). 
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REFLORESTAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

REALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA-PR 

 

RESUMO 

 

Com a degradação da natureza causada pelo homem para seu crescimento e desenvolvimento 

de forma desequilibrada fez com que fosse necessário subsídios para a proteção e recuperação 

de recursos naturais. A necessidade do reflorestamento, recuperação e da proteção de áreas de 

vegetação nativa surgiu devido a conscientização originadas de pesquisas científicas em 

relação à importância e valorização de se preservar o meio ambiente, os ecossistemas e 

recursos naturais para perpetuação da raça humana. Neste sentido de importância esperasse 

demonstrar o processo de reflorestamento realizado no centro-norte do estado do Paraná no 

município de Apucarana. O reflorestamento ocorreu no fundo de vale localizado atrás da 

Faculdade de Apucarana (FAP), e trata-se de uma Área de Preservação Permanente (APP). 

Foram realizadas limpeza no local, plantio de mudas nativas, utilização de técnicas de 

nucleação, implantação de poleiros, transposição de folhiços e serapilheira. Foram plantadas 

cerca de 2.100 mudas de espécies nativas, com uma perda de aproximadamente 45%, perdas 

podem estar associada a presença de pinus e maturidade das mudas. O estágio inicial de 

plantio manual com e o auxílio de técnicas de manejo como também a sucessão natural 

resultou em um bom desenvolvimento do projeto apesar de suas dificuldades em relação ao 

solo, características das mudas e invasão de animais de grande ponte. 

Palavra-chave: Manejo, Recuperação, Espécies nativas, Impacto ambiental.  

 

REFORESTATION IN A PERMANENT PRESERVATION AREA HELD IN THE 

MUNICIPALITY OF APUCARANA-PR 

 

ABSTRACT 

For decades man has degraded nature to its growth and development in an unbalanced way, 

through the great search for natural resources. The need for reforestation, recovery and 

protection of areas of native vegetation arose due to the awareness of scientific research 

regarding the importance and value of preserving the environment, ecosystems and natural 

resources for the perpetuation of the human race. In this sense of importance, I would like to 
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demonstrate the process of reforestation carried out in the north-central part of the state of 

Paraná in the municipality of Apucarana. The reforestation occurred in the valley bottom 

located behind the Faculty of Apucarana (FAP), and it is a Permanent Preservation Area 

(APP). On-site cleaning, planting of native seedlings, use of nucleation techniques, perch 

implantation, foliate and litter transposition were performed. About 2,100 seedlings of native 

species were planted, with a loss of approximately 45%, losses may be associated with the 

presence of pine and maturity of the seedlings. the initial stage of manual planting with and 

the aid of management techniques as well as natural succession resulted in a good 

development of the project despite its difficulties in relation to the soil, characteristics of 

seedlings and invasion of large bridge animals. 

Keyword: Management, Recovery, Native species, Environmental impact. 

 

2.1  INTRODUÇÃO 

 

Há décadas o homem vem degradando a natureza para seu crescimento e 

desenvolvimento de forma desequilibrada, através da grande busca por recursos naturais, 

como também atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente como, por 

exemplo, o desmatamento para retirada da madeira (extrativismo vegetal) para diversos usos, 

principalmente de áreas para a agricultura e agropecuária como também para crescimento de 

construção civil, implantação de barragens e rodovias, além da grande busca de recursos 

através do extrativismo mineral, vegetal e animal (REIS; ZAMBONIN; NAKAZONO, 1999, 

p. 11). Devido a essa degradação, passamos por diversos impactos no ecossistema, problemas 

ambientais que atingem diariamente a humanidade, alguns grandes exemplos disso são o 

aquecimento global, a perda da biodiversidade e a falta de água em algumas regiões, todos 

esses problemas têm seu principal agente o desmatamento (SOARES, 2009, p. 2). 

A necessidade do reflorestamento, recuperação e da proteção de áreas de vegetação 

nativa surgiu devido a conscientização originadas de pesquisas científicas em relação à 

importância e valorização de se preservar o meio ambiente, os ecossistemas e recursos 

naturais para perpetuação da raça humana (MARTINS, 2007, p. 4). Políticas brasileiras de 

proteção ambiental exigem que haja as Áreas Protegidas (Unidades de Proteção Integradas e 

Unidades de Uso Sustentável), e a implantação da Lei Nacional de Florestas (Áreas de 

Preservação Permanentes e Reservas Legais) (SILVA et al, 2017; BRASIL, 2012).  
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A última lei instituída para proteção da vegetação foi a lei n° 12.651, de 25 de Maio 

de 2012, que estabelece normas para Áreas de Preservação Permanente (APP), e as Áreas de 

Reserva Legal (ARL), que indica segundo a exploração florestal, o suprimento de matéria-

prima, o controle da procedência de produtos florestais como também o controle e prevenção 

dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus 

objetivos (BRASIL, 2012; EMBRAPA, 2016; EMBRAPA, 2019).  

Uma das mais recentes e ousadas medidas tomadas em relação as áreas de 

preservação foi o compromisso realizado entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

Fundo Global do Meio Ambiente (GEF – Global Environment Facility), Banco Mundial, 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Conservação Internacional (CI-Brasil), 

Instituto Socioambiental (ISA) e Amazônia Live (iniciativa socioambiental), no projeto 

Paisagens Sustentáveis da Amazônia, que prevê a recuperação de 28 mil hectares de áreas 

degradadas até o ano de 2023 (ONUBR, 2017). 

Neste sentido de importância esperasse demonstrar o processo de reflorestamento 

realizado no centro-norte do estado do Paraná no município de Apucarana, com alguns 

subsídios básicos de manejo de recuperação de áreas degradadas, no sentido de despertar a 

consciência para incentivo de regularização de áreas protegidas e assim a valorização e 

preservação do ecossistema e dos recursos naturais presentes nessas áreas, e 

conseguintemente proporcionar melhor qualidade de vida para as futuras gerações. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODO  

 

2.2.1 Área de Estudo 

 

A área de estudo localiza-se no Norte-central do estado do Paraná (como pode ser 

observado na Figura 1), no município de Apucarana. O município apresenta, segundo o IBGE 

2017, população estimada de 132.691 pessoas e uma área de unidade territorial de 558,389 

km². Também chamada de “Cidade Alta’’ fica no interflúvio mais alto de uma região 

acidentada, sua latitude é de 23º31’30″S, longitude e 51º24’20” O, e a altitude da sede do 

município é de 988 metros. Em relação a sua vegetação apresenta Floresta Estacional 

Semidecidual (FES), na qual, principalmente devido à expansão agropecuária iniciada a partir 

do século XX, houve uma grande perda, portanto hoje se encontra fragmentada em diferentes 
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tamanhos e mal distribuída (MEDRI et al, 2002, p. 103; APUCARANA, 2019; OLIVEIRA‐

FILHO, 2007, p. 795). 

O reflorestamento ocorreu no fundo de vale localizado atrás da Faculdade de 

Apucarana (FAP), e trata-se de uma Área de Preservação Permanente (APP) com uma área de 

aproximadamente 141 mil metros quadrados e um perímetro de aproximadamente 1,8 km², 

tendo como ponto central as coordenadas 23°33'55.60"S e 51°26'15.53"O (Figura 2). Trata-se 

de uma área próxima a presença de uma nascente que segundo a lei 12.651, Art. 4° do Código 

florestal estabelece que a área no entorno da mesma seja no raio de no mínimo 50 (cinquenta) 

metros de preservação, porem foi constatado irregularidades na área, e portanto se faz 

necessário promover a recomposição da vegetação nativa (EMBRAPA, 2016; LIMA, 2017, p. 

24).  

 

 

Fonte: Lei Estadual nº 15.825/08. 

Base Cartográfica: SEMA, 2007 

Figura 1 – Região Norte-Central do Paraná  
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Fonte: Google Earth, com adaptações. 

Figura 2- Área de Preservação Permanente em processo de reflorestamento  

 

2.2.2 Técnicas utilizadas 

2.2.2.1 Retirada de entulhos e resíduos   

 

No primeiro momento foi realizado um mutirão com a participação de acadêmicos 

do curso de Ciências Biológicas da FAP para remoção de resíduos e entulhos que estavam 

distribuídos por toda área da mata ciliar e do riacho. O material retirado destinado a coleta 

seletiva do municio de Apucarana-PR. 

 

2.2.2.2 Demarcação. 

 

Antes de realizar as atividades foram realizadas medidas das margens do riacho, a 

fim de demarcar a APP, foi utilizada uma fita métrica com capacidade de medir até 50 metros, 

para garantir um melhor aproveitamento e rendimento da APP a área demarcada adotada foi 

de 40 metros de cada margem. 

 

2.2.2.3 Plantio 

 

O plantio foi realizado por toda a extensão da área a ser restaurada, com plantio de 

mudas pelo método de plantio em linha. Onde foram realizadas combinações de espécies dos 
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diferentes grupos ecológicos, pioneiras e não pioneiras, visando uma gradual substituição. O 

espaçamento entre as mudas foi de 3x3 (figura 3). 

 

 

Figura 3: Método do plantio em linha, alternado com plantas pioneiras e não pioneiras. 

Fonte: SOS Mata Atlântica, com adaptações. 

 

As mudas utilizadas ainda foram classificadas como Pioneiras, Secundárias Iniciais, 

Secundárias Tardias e Climácicas. 

 

2.2.2.4 Enriquecimento de capoeira 

 

Foram realizados plantios de mudas de espécies de estágio final da sucessão 

(secundárias tardias e Climácicas). 

 

2.2.3 Técnicas de Nucleação 

2.2.3.1 Implantação de poleiros 

 

Nas áreas de grande descampado foram instalados poleiros, afim de atrair os 

dispersores naturais, servindo de local de pouso para aves e morcegos, que ao pararem para 

descansar ou forragear, dispersam propágulos das espécies locais. 

 

2.2.3.2 Transposição de serapilheira 
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Foram realizadas transposição de serapilheira ou folhiço de fragmentos florestais 

existente próximo ao local para dentro das áreas de falha na vegetação, com a finalidade de 

levar um banco de sementes, nutrientes, matéria orgânica, microrganismos e insetos. 

 

2.2.3.3 Transposição de galharia 

 

Foram promovidos o enfileiramento de galharia e podas, com a finalidade de criar 

micro-habitat e microclimas ideais para o abrigo de pequenos animais e germinação de 

sementes. 

 

2.2.4 Controle de plantas competidoras. 

 

Muito se ocorre em áreas onde ouve um desmatamento ou perca parcial de vegetação 

uma rápida sucessão natural de plantas com rápida dispersão e crescimento, seja elas nativas 

ou exóticas, tomando espaço no solo e dificultando assim o desenvolvimento de outras 

espécies clímax e nativas de grande porte que levam um tempo maior para seu crescimento. 

Foram realizados controles mensais para a remoção de espécies competidoras. 

 

2.2.5 Monitoramento da área e coroamento. 

 

Consiste no acompanhamento do desenvolvimento das mudas, mortandade, presença 

de espécie competidora, seca profunda, entrada de animais domésticos, ataque de formigas ou 

pragas. O coroamento nas mudas foi determinado um raio de 40 cm da muda. 

O projeto foi executado com monitoramentos e atividades sendo realizadas cerca de 

duas vezes ao mês, sempre aos domingos no período matutino. O período descrito se iniciou 

em 2017 até 2018, sendo prolongado e ainda sendo executado atualmente.  

 

2.3 RESULTADOS  

 

Fazendo parte do processo foi realizado plantio de cerca de 2.100 mudas de arvores 

nativas disponibilizadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Apucarana-PR, entre elas 

frutíferas, medicinal e de paisagem alternando-se entre elas no plantio. Dentre elas, destacam-

se sarandi-amarelo (Terminalia australis), sarandi-mole (Cephalanthus glabratus), sarandi-
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vermelho (Phyllanthus sellowianus), sarandi-mata-olho (Pouteria salicifolia), angiquinhos ou 

quebra-foices (Caliandra brevipes, C. parvifolia e C. tweediei), salso-crioulo (Salix 

humboltidiana), ingazeiros (Inga vera e Inga marginata), os branquilhos (Sebastiania 

brasiliensis e S. commersoniana), o catiguá (Trichilia claussenii), o cincho (Sorocea 

bonplandii) e os aguaís (Chrysophyllum marginatum e C. gonocarpum), a tucaneira 

(Citharexylum myrianthum), açoita-cavalo (Luehea divaricata), araticuns (Rollinia 

emarginata e R. salicifolia), além de diversas espécies dispostas próximas a área e que 

servirem para substituição das mudas que entraram na taxa de mortalidade. 

Ao final do primeiro ano de monitoramento e atividade do projeto de 

reflorestamento, foi observada uma grande taxa de mortalidade de mudas devido as 

contrariedades pertinentes ao local; esperava-se uma taxa de 30% de perda, entretanto, pelo 

levantamento realizado nos últimos monitoramentos do ano de 2018, estima-se que a perda 

esteja entre 45% a 50%, tendo como grande fator a presença de eucalipto e pinus na área, que 

devido as acículas geraram uma barreira química e mecânica, perca essa alimentada também 

pela baixa maturidade das mudas.  

Somente alguns anos após ser executado a atividade na área e realizando a 

recomposição das mudas perdidas é que vamos poder comparar com novas analises se foi 

possível atingir o objetivo esperado. 

 

2.4 DISCUSSÃO 

 

A retirada de resíduos e entulhos no início do projeto foi de grande importância, 

tendo o intuito de limpar o local e mantê-lo preservado, já que o mesmo se encontra ao lado 

de áreas urbanizadas, para que ocorresse a delimitação das áreas e cercamento do perímetro, 

seguindo as metragens estipuladas pelo Código Florestal atual, levando em conta as 

características de largura dos recursos hídricos presentes. Essas atividades contribuíram 

grandemente para que fossem executadas as técnicas de reflorestamento e suas efetividades; 

mas, mesmo com a presença da cerca, houve invasão do gado presente nos arredores da área, 

segundo Capoane, Dos Santos (2013, p. 13), o acesso de gados em áreas de nascentes pode 

danificas sua estrutura como também causar o assoreamento do rio, como foi constatado em 

algumas partes do local, como também foi constatado uma pequena perda de mudas em uma 

das áreas do local por terem sido  pisoteadas ou que serviram de alimentos para o gado.  
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Em relação ao solo, foi constatado a presença de plantações de eucalipto 

(Eucalyptus) que não são nativos desta região dentro da APP. Portanto, segundo o Art. 7°, 

tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o 

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a 

recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei, com uma 

parcela sendo retirada se deu início ao projeto de reflorestamento. Ainda assim, existe 

unidades de eucalipto e pinus permanecendo ali até que haja a liberação pelo IAP de que 

sejam realizado o manejo, para um melhor resultado no processo de sucessão natural e de 

plantio de mudas nativas. 

Esse fato interfere diretamente no solo devido a liberação de acículas do Pinus que 

fica evidenciado em  um estudo realizado por Ferracin et al (2010, p. 182), no centro-leste do 

Estado do Paraná, onde também se encontra a vegetação de Floresta Estacional Semidecidual, 

e que analisou a ação negativa no solo pela presença dessas acículas causando a perca de 

mudas, as acículas agem como uma barreira química e mecânica para a germinação de outras 

espécies presentes na área, liberando substâncias alopáticas que inibem crescimento. Declara-

se que a decomposição dessa acícula ao longo do tempo modifica as características edáficas, 

diminuindo o pH presente no solo e dificultando, assim, a germinação, regeneração e o 

desenvolvimento de pequenas mudas. Schorn et al (2013, p. 52), também declara negativa a 

presença de reflorestamento de Pinus devido a constatação de uma baixa densidades de 

sementes em germinação em relação a um ambiente de floresta nativa remanescente e outro 

com a retirada de Pinus. 

Entretanto, ainda é possível encontrar autores que descrevem de forma positiva a 

presença de eucaliptos em áreas de preservação,  segundo Ferreira, Ferreira e Martins  (2007, 

p. 580), quando áreas de preservação permanente ou de reserva legal são ocupadas com 

povoamento de eucalipto, características dessa cultura florestal como o ciclo longo e 

aplicação reduzida principalmente de herbicidas, favorecem a ocorrência de regeneração 

natural como também atuando como poleiros, atraindo a fauna para assim, contribuir com a 

regeneração. 

Além disso, a presença do eucalipto em locais de nascentes se agrava por se tratar de 

uma espécie que faz grande absorção de água do solo, chegando até a causar o ressecamento 

do solo em regiões de pouca chuva, abaixo de uma faixa de 400 mm/ano. Segundo a Climate-

Data B (2018) a pluviosidade no Paraná é de 1484 mm/ano, e em especial na cidade de 

Apucarana a pluviosidade média anual é de 1507m, porém mesmo sendo uma região com 
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uma pluviosidade significativa, a presença desta espécie ainda deixa em risco a nascente 

presente na área em questão. 

É de extrema importância a retirada total dos eucaliptos e pinus que estão dentro da 

APP e que haja continuidade da execução do processo de recomposição de vegetação, através 

do plantio de mudas de espécies nativas, priorizando seu estado de desenvolvimento mais 

avançado e com a obtenção do solo sem a presença de acículas, assim certamente será obtido 

um melhor e mais veloz resultado no equilíbrio da vegetação. 

No seguinte projeto foram utilizados poleiros feitos de bambu e galhos dispersos ao 

redor da área, colocados e enterrados para que desempenhassem o papel de apoio para aves e 

morcegos presentes no local, assim como também a técnica de transporte de solo e de 

galharia, ambos desempenharam papéis positivos como declara Almeida (2016, p. 132) e 

Soares (2009) em relação a sua eficácia em projetos de recomposição e que somaram 

grandemente com a sucessão natural, servindo de apoio para a dispersão de sementes. 

Como orientado pelo IAP o espaçamento de 3x3m e 3x2m entre mudas foi 

satisfatório, como também evidenciado por Ortiz (2017, p. 35), que realizou os dois modelos 

de plantio e conclui que no tratamento adensado (0,25x1m) constatou uma maior mortalidade 

de mudas em relação ao tratamento com espaçamento mais amplo como aplicado no projeto. 

Um outro problema enfrentado nas mortalidades das mudas partiu de características 

tanto da área do plantio quanto também das próprias mudas, que foram disponibilizadas pelo 

órgão público IAP (Instituto Ambiental do Paraná). Verificou-se que as mudas são jovens e 

de baixa estatura, das quais já se espera uma taxa maior de mortalidade e, devido a isso, 

requerem um maior cuidado. Certamente com a disponibilidade de mudas de maior porte 

(entre um metro e um metro e meio) e previamente mais desenvolvidas essa taxa resultaria a 

porcentagens baixas. 

Em relação à sucessão ecológica natural, houve uma grande dispersão de plantas 

competidoras de uma mesma espécie, que são controladas com a roçagem e a capina manual 

ao redor das mudas. Esse aparecimento de espécies competidoras já era esperado e se 

apresenta em grande parte dos processos de sucessão vegetal, um exemplo a ser comparado é 

o projeto de reflorestamento realizado por Trentin (2018, p. 51) que declara a alta taxa de 

crescimento de plantas competidoras mesmo com técnicas de nucleação, mas que ao decorrer 

do reflorestamento acaba sendo suprimidas, estando entre as espécies de arbóreas primarias. 
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2.5 CONCLUSÃO 

 

Podemos então concluir que a atividade de reflorestamento de Mata Atlântica 

Ombrófila Densa (FES), realizado no município de Apucarana no estado do Paraná, 

mostraram que em um período de 2017 – 2018 o estágio inicial de plantio manual com e o 

auxílio de técnicas de manejo  como também a sucessão natural resultou em um bom 

desenvolvimento do projeto apesar de suas dificuldades em relação ao solo, características das 

mudas e invasão de animais de grande ponte. 

Cada técnica de reflorestamento teve suas particularidades e agregaram o processo 

trazendo resultados positivos esperado para o alcance do equilíbrio ecológico do local. 

Podemos citar um destaque na plantação manual de mudas que, apesar do seu crescimento 

lento em relação a espécies competidoras e sua alta taxa de mortalidade, terão grande 

participação futura ao longo do processo por uma maior diversidade de espécies nativas e 

familiaridade com seu bioma original. A implantação de poleiros naturais o transporte de 

galharia acelerou a regeneração natural e agregou para o surgimento de outras espécies, sejam 

elas pioneiras, secundarias iniciais, secundarias tardias ou climácicas. 

A continuidade do projeto e desenvolvimento dos indivíduos plantados e o 

monitoramento do reflorestamento e da regeneração natural, certamente demonstrara ao 

decorrer dos próximos anos a influência positiva no ambiente e as transformações no processo 

sucessional natural, atingindo o objetivo de uma área totalmente regularizada, como também a 

valorização e preservação do ecossistema, um aumento na biodiversidade de fauna e flora e, 

consequentemente, preservação hídrica, dentre outras conquistas, proporcionando uma 

qualidade de vida para as futuras gerações. 
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