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Resumo
Existem indicadores ecológicos que avaliam as modificações no processo de recuperação do ambiente,
podendo diagnosticar possíveis problemas que ainda causam o impedimento do processo de restauração. A
chuva de sementes é um desses e pode indicar o estágio de restauração de uma determinada área, sendo
escolhida para ser estudada nesse trabalho de revisão bibliométrica. Os artigos foram coletados em bases de
dados online no período de 2006 a 2020. Os resultados mostraram que o número de pesquisas não teve
aumento nos últimos anos. As instituições e pesquisadores brasileiros são os que mais realizaram pesquisa
sobre chuva de sementes como indicador de restauração ecológica e também os que mais publicaram no
período analisado. A Mata Atlântica e o Cerrado foram os domínios fitogeográficos mais pesquisados e as
estratégias de restauração mais encontradas foram a condução da regeneração natural e o plantio de mudas e
sementes. A maioria das áreas em restauração possuíam um ecossistema referência próximo, o que se mostrou
muito importante para a chegada de sementes na área em processo de restauração, e a dispersão por animais foi
a que mais ocorreu entre os artigos. A chuva de sementes é um bom indicador ecológico, mas ainda precisa ser
mais pesquisada e divulgada para a comunidade científica.
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INTRODUÇÃO
Na Restauração Ecológica de Ecossistemas existem indicadores que avaliam as
condições do ambiente no processo de auto sustentação ecossistêmica, como uma das
maneiras de verificar o sucesso, a eficácia do estágio de restauração natural e também
diagnosticar possíveis problemas ambientais (DALE E BEYELER, 2001; McDONALD
et al. 2016). A análise dos indicadores pode ser baseada na riqueza, diversidade e
densidade de espécies; chuva de sementes e, ou do banco de sementes; diversidade
genética e, ou fluxo gênico de populações ou de uma comunidade; da fenologia das
espécies plantadas; dentre outros (BRANCALION, et al, 2013).
ARAÚJO (2002) definiu a chuva de sementes como a chegada de sementes no solo
por meio de dispersores, advindas de áreas distantes ou próximas, a depender da espécie e
do tipo de dispersão. A maneira em que as sementes e frutos são dispersos e conduzidos
para longe de sua fonte é chamada de síndrome de dispersão, podendo ser principalmente,
anemocoria (dispersão pelo vento), zoocoria (dispersão por animais) e a autocoria
(dispersão pela própria planta) (VAN der PIJL, 1982; STEFANELLO et al, 2009).
Segundo QUINTELA (1996), o estudo da chuva de sementes é importante para a
manutenção da dinâmica e capacidade de recomposição da floresta na restauração, visto
que esse processo ecológico pode auxiliar no aumento da diversidade de espécies e na
variabilidade genética dessas populações, além de ser utilizado no diagnóstico do estágio
sucessional e na elaboração de projetos de restauração de ambientes.
Visto isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar quali-quantitativamente os
estudos sobre a chuva de sementes como indicador em projetos de restauração ecológica
realizados entre os anos de 2006 e 2020 e também observar se houve crescimento de
pesquisas sobre o tema, buscando responder às seguintes questões: a) Existem lacunas no
conhecimento sobre o método? b) Como a metodologia vem sendo utilizada? c) Em quais
domínios fitogeográficos esta metodologia vem sendo utilizada? d) Quais os principais
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motivos que impulsionaram a realização dos projetos de restauração? e) Qual tipo de
manejo está sendo mais utilizado em projetos de restauração? f) Ter uma área fonte de
sementes perto da área de restauração auxilia na maior chegada de sementes?

METODOLOGIA
Para elaborar a revisão bibliométrica, foram pesquisados artigos científicos entre
os anos 2006-2020, nas bases de dados da Scielo©, Web of Science©, Scopus© e Portal
Periódicos CAPES©, utilizando as palavras-chaves em inglês: ecological restoration,
seed rain, dispersion syndrome, ecological indicators e em português restauração
ecológica, chuva de sementes, síndromes de dispersão e indicadores ecológicos.
Selecionados os artigos, as referências foram salvas no Mendeley©, foi realizada a
leitura dos títulos e resumos e utilizando o protocolo de seleção PRISMA -Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (LIBERATI et al. 2009), foi
mantido somente os artigos que estudaram o assunto de interesse.
A partir disso, foram coletadas as seguintes informações: título, ano, país da
instituição, país de estudo, região (temperada ou tropical), bioma, situação da área
restaurada, estratégia de restauração adotada, se possui área referência, número de
sementes coletadas, mês de maior abundância de sementes, monitoramento e avaliação
dos resultados.
Para a análise de dados, foi utilizada estatística descritiva, calculando as proporções
para cada grupo de informação coletado, bem como a média e o desvio padrão, para os
trabalhos que continham essa informação. Foi realizado teste de correlação de Pearson
(PEARSON et al, 1994) afim de verificar relação entre nº de artigos e tempo (anos). Essas
análises foram feitas no Microsoft Excel (2016) e no software R versão 3.5.0 (R
DEVELOPMENT CORE TEAM). Os dados de localização dos projetos foram utilizados
para confecção de um mapa de distribuição mundial.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da aplicação do protocolo PRISMA (LIBERATI et al. 2009) foram
selecionados os artigos da seguinte maneira (Figura 1).

Figura 1:Protocolo de PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses) para determinar os trabalhos que seriam analisados na revisão.

O índice de correlação de Pearson demonstrou que não existe correlação linear entre
o nº de artigos e o decorrer dos anos (Pearson=0), demonstrando que apesar da crescente
necessidade de aumentos de pesquisas relacionadas a metodologias de restauração de
áreas (BRANCALION, 2015), isso não vem acontecendo para tal método.
Os estudos observados foram conduzidos em 6 países diferentes, localizados em sua
maioria, em regiões tropicais (Figura 2), e 70% deles foram realizados no Brasil. Em um
estudo feito por Alves da Silva (2010) sobre a restauração ecológica em florestas tropicais
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em Países da América Latina, a maioria dos estudos analisados foram feitos no Brasil e na
Costa Rica, corroborando com os dados encontrados por essa revisão.

Figura 2: Localização dos trabalhos que utilizaram a chuva de sementes como avaliação em projetos
de restauração.

O domínio Mata Atlântica foi o mais abordado nos estudos avaliados, seguido de
Cerrado, Floresta Tropical, Floresta Temperada e Pampa (Figura 2). Segundo o IBGE
(2019) o Cerrado e a Mata Atlântica representam, depois da Floresta Amazônica, os
maiores domínios fitogeográficos do Brasil. São também os domínios mais ameaçados: a
Mata Atlântica foi reduzida a menos de 15% da sua área original, e o Cerrado a menos de
30% (RIBEIRO et al., 2009; TABARELLI et al., 2010; KLINK e MACHADO, 2005).
Por representarem “hotspots” mundiais da biodiversidade, ou seja, áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade global, é esperado que se tornem alvos de projetos de
restauração e que exista um maior interesse, principalmente no Brasil, em pesquisá-los
(MYERS, et al., 2000).
Em se tratando da situação da área onde as pesquisas foram desenvolvidas, a
classificação “área em degradação” foi a mais citada, seguida de “área perturbada”, “área
fragmentada” e área protegida (Figura 3).
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Figura 3:Situação apontada pelos trabalhos, como as áreas se apresentavam antes da restauração.

Grande parte da degradação é oriunda de atividades humanas, como a conversão de
habitats para instalação de atividades industriais, introdução de espécies de interesse
comercial, pecuária, etc. Quando uma área é degradada esta perde sua resiliência, ou seja,
a capacidade de auto regeneração, necessitando de algum tipo de intervenção para que
este ambiente volte ao seu equilíbrio dinâmico (ENGEL & PARROTA, 2003).
Brancalion, et al. (2010) discute que a restauração ecológica é uma técnica que
precisa ainda de muitas pesquisas e avanços para que ela alcance a eficácia necessária, já
que florestas tropicais e subtropicais, se encontram inseridas em paisagens fragmentadas e
degradadas, dificultando a restauração ecológica.
A fragmentação de áreas é um grande problema, pois quanto maior a distância entre
fragmentos menor é o grau de conectividade deles, diminuindo dessa forma a capacidade
de dispersão de animais e sementes, consequentemente há a redução do fluxo gênico e da
chuva de sementes nessas áreas, fatores esses que dificultam os processos naturais de
restauração, podendo tornar os projetos de restauração mais onerosos, tornando necessário
um maior grau de intervenção e manejo na área (LIMA, 2014; PARKER,1997; OZINGA,
2004).
Áreas fragmentadas perdem muito em biodiversidade, pois cada fragmento sofre
efeitos externos, ocasionando perturbações em toda área, dificultando a delimitação de
uma área de referência preservada próxima do local a ser restaurado, essencial para o
sucesso de projetos de restauração (CAMPOS et al, 2018; BRANCALION et al, 2015).
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Ecossistemas de referência são definidos pela Society for Ecological Restoration
(SER, 2014) como um modelo para planejamento, ou alvo, para o ecossistema nativo
local sendo restaurado. Para a Society for Ecological Restoration (SER, 2014), é
fundamental que o ecossistema referência sirva como base para o planejamento do
projeto, assim como parâmetro de avaliação do sucesso da restauração da área.
Em estudos sobre o efeito da distância da área do seu ecossistema de referência,
Zimmerman et al. (2000) e Cubiña & Aide (2001) mostraram que houve menor riqueza e
diversidade de espécies presentes na área restaurada, quando estas se encontravam mais
distantes de sua referência. Quando uma área se encontra isolada de outro fragmento
florestal com características similares, há uma maior dificuldade na chegada de fauna
dispersora, diminuindo a chegada de sementes na área, o que pode ser um fator limitante
para a regeneração natural (HOLL, 2007).
Foi observado também, o tipo de manejo feito nas áreas em restauração. O plantio
em área total foi a técnica mais adotada, seguida da condução da regeneração natural sem
manejo, e da condução da regeneração natural com manejo (Figura 4).

Figura 4: Tipos de manejo feitos nos trabalhos de restauração ecológica que utilizaram como
avaliação a metodologia de chuva de sementes.

Como estratégias de restauração, a regeneração natural visa deixar que os processos
de regeneração atuem naturalmente, sem intervenção, ou com ações somente para auxiliar
que ocorra de forma natural, após isso é necessário o isolamento da área, de forma a evitar
perturbações (RODRIGUES, 2002; TOMAZI, et al., 2010; BAZARIAN, 2015). Em um
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estudo de revisão sobre técnicas de restauração feita em 2014, os autores citam que
poleiros naturais e artificiais e transposição de solo foram as técnicas de maior sucesso e
seu uso deve ser estimulado, assim como o uso conjunto de técnicas (BOANARES, et al,
2014; REIS, et al, 2003).
Dos 17 artigos, 16 informaram a quantidade de sementes coletadas: uma média de
34.241, apresentando grande variabilidade entre os trabalhos (desvio padrão = 52166,43),
o que pode ser explicado por diversos fatores, como a presença (ou não) de um
ecossistema de referência próximo. Portanto, quanto mais degradada a área e maior a
distância de um ecossistema referência, menor vai ser o número de sementes que chegam
até o local, fator limitante para o processo de restauração (ZIMMERMMAN, et al, 2000).
Analisando o tipo de dispersão das espécies das sementes coletadas, a maioria
apresentava dispersão zoocórica (58,8%), seguida de anemocórica (35,3%). Em áreas em
processo de restauração é importante que as espécies apresentem fenologia que possam
produzir sementes e frutos durante todo o ano, de forma a atrair fauna frequentemente
(SILVA, 1999; PENHALBER & MANTOVANI, 1997).
Quando avaliado o monitoramento nos projetos de restauração, foi observado que os
pesquisadores não informaram claramente sobre isso. O uso da chuva de sementes como
indicador ecológico é considerado um tipo de monitoramento. Mas não se sabe se a partir
desses resultados foi feita alguma intervenção para possíveis melhorias no projeto.
É fundamental que um projeto de restauração seja monitorado, para obter sucesso e
conseguir se auto sustentar, restabelecendo os processos ecológicos. Caso o lugar ainda
não esteja se desenvolvendo como planejado, os “restauradores” podem intervir
novamente com o objetivo de corrigir possíveis problemas (BRANCALION, et al, 2013;
BAZARIAN, 2015).
Ao final dos trabalhos de restauração pôde ser observado se a restauração feita teve
um resultado positivo ou negativo. Para uma boa avaliação, duas perguntas são essenciais
para analisar um ecossistema restaurado. “As metas foram cumpridas? Os objetivos foram
atingidos?” Para conseguir responder essas perguntas é necessário que elas tenham sido
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definidas antes da implementação do projeto (SER, 2004). Conforme observado nos
estudos, a maioria obteve bons resultados.
A chuva de sementes auxilia na regeneração, sobrevivência e dinâmica das
florestas, devido a composição florística da própria área ou de um local próximo, variando
a propagação espacial e temporal dos propágulos das sementes e do comportamento dos
seus agentes dispersores (WHITMORE, 1983; HARPER, 1997).

CONCLUSÕES
Apesar de pouco usado e pesquisado, podemos concluir que a chuva de sementes é
um bom indicador de qualidade, se mostrando eficiente nos mecanismos de regeneração e
manutenção da dinâmica, auxiliando na presença de dispersores nas áreas, havendo uma
referência próxima, há um incremento na quantidade de sementes que chegam até o local.
Mata atlântica e Cerrado são os domínios onde mais ocorrem estudos sobre o tema,
devido à perda de áreas e crescente necessidade de restauração. As estratégias mais
adotadas são o plantio em área total e a condução da regeneração natural com e sem
manejo, porém não fica claro quais as técnicas de manejo foram utilizadas. Sugerimos que
os estudos sejam mais divulgados pela comunidade científica, ocasionando um melhor
entendimento do método e de sua aplicabilidade, cobrindo lacunas na apresentação das
estratégias de manejo, monitoramento e ações corretivas utilizadas quando necessário.
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