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RESUMO ---  As variáveis que caracterizam os ambientes ripários são muitas, o que 
dificulta estabelecer mecanismos simplificados para recuperação desses ambientes. O 
objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  o  desenvolvimento  de  uma  metodologia  para 
identificação  de  tipologia  de  áreas  degradadas  encontradas  na  Bacia  do  Itajaí  e 
correspondentes  propostas  de  recuperação,  visando  à  facilitação  de  ações  de 
recuperação. Para tanto, foram realizados levantamentos de variáveis e atributos que 
descrevem as condições ambientais e físicas de cada trecho de rio e/ou nascente em 200 
unidades amostrais. As áreas amostradas representam 67 nascentes em 24 municípios e 
133 trechos de rios em 39 municípios. O conjunto de dados foi submetido à análise de 
agrupamentos (Cluster) e à análise fatorial de correspondências múltiplas. A aplicação 
da análise multivariada reduziu de 19 para 6 as variáveis e de 80 para 21 os atributos. 
Houve a formação de três grandes grupos, dos quais o primeiro é caracterizado por ser 
áreas de nascente, o segundo e terceiro grupo pela localização das áreas no rio e pelo 
tipo de canal.  Esses três grupos se  subdividem em 18 tipos de áreas.  O produto da 
pesquisa  foi  transformado  num  tutorial  para  interessados  em  fazer  recuperação  de 
florestas ciliares. 
Palavras-chave:  tipologia de áreas degradadas,  análise multivariada, recuperação de 
florestas ciliares.

ABSTRACT --- The factors that characterize riparian environments are so many that  it 
is difficult to establish simplified mechanisms for its restoration. The objective of this 
study is to diagnose the different typologies of degraded areas found in the Itajaí river 
Basin. In order to do this, it was surveyed variables and attributes that are responsible 
for description of environment physical conditions of each segment of the river and/or 
headwater in 200 sample units. The surveyed areas were represented by 67 headwater, 
in 24 municipalities and 133 areas along the river, in 39 municipalities. The data set was 
submitted  to  the  Cluster  Analysis  and  to  the  Factorial  Analysis  of  Multiple 
Correspondence. The application of the multivariate analysis reduced from 19 to 6 the 
variables and from 80 to 21 the attributes. It leads to formation of three great groups, the 
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first one is characterized by the localization of the areas headwater, and the second and 
the third groups are characterized by the  localization of the areas in the river, as well as 
by the river bed typology. These three groups are subdivided in 18 area types.  The 
results of the survey were transformed into a tutorial orientated.
Key words: degraded areas typology, multivariate analysis, restoration riparian forest.

1 INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica corresponde a uma unidade natural da superfície terrestre, 

cujos limites são estabelecidos pelo escoamento das águas ao longo do tempo Barbosa e 

Espindola (2003). A bacia apresenta-se, pois, como resultado da interação da água e de 

outros recursos naturais (formação geológica, topografia, solos, vegetação e clima). Ao 

longo das margens dos cursos da água, das nascentes até a foz, encontram-se formações 

florestais  chamadas  de  florestas  ciliares.  Elas  cumprem  importantes  funções  na 

manutenção  do  regime  hídrico  da  bacia  hidrográfica,  no  sustento  da  fauna,  na 

estabilidade  dos  ambientes,  na  estabilidade  térmica  dos  pequenos  cursos  da  água, 

auxiliam  na  recarga  dos  aqüíferos  subterrâneos  e  servem  de  barreira  física  para  a 

entrada de sedimentos nos cursos da água Lima (1989); Lima e Zakia (2000); Alvarenga 

(2004). Davide  et al. (2000) destacam que a presença da floresta ciliar é importante 

pelas suas funções,  com efeitos que não são apenas locais,  mas que se  refletem na 

qualidade de vida da população que ocupa a bacia hidrográfica.

Apesar de suas vitais funções, bem como de sua alta diversidade biológica, as 

florestas  ciliares  vêm sendo  largamente  utilizadas  como áreas  úteis  para  atividades 

agropecuárias e ocupação urbana, com conseqüências negativas sobre a qualidade da 

água e sobre a dinâmica dos cursos fluviais. Desse modo, o processo de recuperação das 

florestas ciliares é uma demanda importante e essencial, mas que apresenta dificuldades 

de diversas naturezas. Constatam-se dificuldades técnicas, ou seja, questões sobre como 

recuperar  esses  ambientes  de  maneira  adequada,  e  dificuldades  sócio-econômico-

culturais, que abrangem o convencimento de pessoas a recuperarem o ambiente fluvial 

em  suas  propriedades.  Esse  último  conjunto  de  dificuldades  é  complexo,  porque 
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envolve  barreiras  educacionais/culturais,  debilidade  econômica  e  fragilidade 

institucional. 

O presente trabalho pretende contribuir à superação de barreiras de ordem técnica 

e  educacional.  A  experiência  na  condução  de  projetos  de  recuperação  de  florestas 

ciliares  na  bacia  do  Itajaí  tem  mostrado  que  existem  pessoas  dispostas  a  fazer 

recuperação  de  nascentes  e  florestas  ciliares  nas  suas  propriedades,  e  que  existem 

pessoas  engajadas  dispostas  a  auxiliar  tecnicamente  na  elaboração  de  ações  de 

recuperação. Entretanto, as deficiências técnicas dessas ações são consideráveis. 

A dificuldade técnica no processo de recuperação das florestas ciliares decorre em 

parte da linguagem desconhecida, em parte do desconhecimento da complexidade dos 

fenômenos  envolvidos.  Visando a  superar  esse  obstáculo  e  facilitar  a  realização  de 

ações de recuperação, foi idealizada uma ferramenta simples e acessível, um tutorial, 

objeto desse artigo.

Criar uma ferramenta objetiva pressupõe, inicialmente, selecionar precisamente as 

variáveis abióticas e bióticas que interagem dinamicamente nos ambientes em estudo e 

que os caracterizam. Além de considerar o dinamismo é preciso observar as variáveis de 

maneira multifatorial, devido, principalmente, à interação entre os constituintes do meio 

aquático e entre os compartimentos ambientais (vegetação, solo e água). Em seguida, 

com base na descrição pelas variáveis consideradas, se classifica o conjunto de áreas 

(ambientes)  gerando uma tipologia  de  áreas  de floresta  ciliar  degradadas.  O uso de 

técnicas de análise multivariada pode auxiliar nesta classificação pois, segundo Escofier 

e  Pajaés  (1992),  os  métodos  de  análise  multivariada  de  dados  têm  comprovado 

amplamente sua eficácia no estudo de grandes massas de informação.

A definição de diferentes tipos de ambientes ciliares numa determinada área da 

bacia hidrográfica pode facilitar e racionalizar a implantação de projetos de recuperação 

desses ambientes, em propriedades rurais e urbanas. Todavia, é necessário que a análise 

considere todas as variáveis  de  cada área,  de modo que as  técnicas  de recuperação 

possam ser dimensionadas de acordo com as características ambientais das áreas. 
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O  dimensionamento  destas  técnicas  em  conformidade  com  a  realidade  local 

auxilia a atingir melhores resultados na implantação de projetos. E, com isto, reduz os 

custos de implantação e manutenção visto que a realização do plantio em conformidade 

com a realidade de cada área diminuirá a taxa de mortalidade. Além da redução de 

custos e das melhorias no dimensionamento das técnicas há um outro benefício que é a 

simplificação das variáveis relevantes no ambiente ciliar. Essa simplificação possibilita 

definir os tipos mais representativos dos ambientes ciliares, o que, por sua vez, facilita 

as ações de recuperação, pois auxilia a superar barreiras educacionais e de ausência de 

formação técnica.

Desse  modo,  esse  artigo  descreve  a  metodologia  adotada  para  definir  uma 

tipologia das áreas degradadas encontradas na bacia do Itajaí, e apresentar o tutorial 

criado  para  assessorar  pessoas  interessadas  a  promover  a  recuperação  de  florestas 

ciliares, com base nos tipos identificados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

As áreas  amostradas  estão  localizadas  na  bacia  hidrográfica  do  rio  Itajaí,  SC 

(26º26’12”; 27º57’18”S e 48º38’24”;50º21’00”W). 47 municípios localizam-se na bacia 

hidrográfica do rio Itajaí, dos quais no 29 no Alto Vale, 14 no Médio Vale e 4 na Foz do 

rio Itajaí.  A área total da bacia é de aproximadamente 15.500 km2, sendo a maior bacia 

da vertente litorânea de Santa Catarina. 

A cobertura florestal pertence à Região Ecológica da Floresta Ombrófila Densa 

Atlântica em sua maior parte, secundariamente à Floresta Ombrófila Mista e em pontos 

esparsos há ocorrência de Savanas.

O clima predominante  é  Cfa – Temperado Úmido de Verões  Quentes Gaplan 

(1986). A pluviosidade média varia entre 1500 a 1800mm/ano, sem estacionalidade. A 

temperatura  média  anual  varia  de  21º  a  19ºC.  O  solo  predominante  é  Cambissolo 
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distrófico e álico. O gradiente altitudinal pode ser superior a 1000m, porém a altitude 

média é inferior a 400m Gaplan (1986).  

2.2 Etapas metodológicas  

A metodologia adotada para o desenvolvimento do tutorial consiste em etapas que 

culminam com a  construção  de  páginas  Web.  As  fases  são  as  seguintes:  Etapa  I  - 

seleção das áreas amostradas, Etapa II - levantamento de dados em campo, Etapa III - 

tratamento e análise dos dados, Etapa IV - elaboração do fluxograma de atributos e, 

finalmente, a Etapa V - construção de páginas Web.

2.2.1 Áreas amostradas 

Durante o  período de janeiro a  dezembro de 2006 foi  realizada a  seleção e  o 

levantamento de 200 unidades amostrais distribuídas na bacia hidrográfica do rio Itajaí, 

áreas  essas  cujos  proprietários  haviam decidido  fazer  recuperação da  floresta  ciliar, 

estimulados pelo Projeto Piava3. Essas áreas tiveram o proprietário como parceiro, visto 

que,  esses  participaram  das  ações  de  recuperação  promovidas  pelo  Projeto  Piava, 

motivados pela  falta  de água,  para superar algum problema ambiental  verificado na 

propriedade ou para agregar valor a sua propriedade. Em função do interesse individual 

em  realizar  os  projetos  de  recuperação,  verificou-se  uma  grande  variabilidade  no 

tamanho das áreas. Por isso, o critério adotado na seleção das áreas para o presente 

estudo foi apenas relativo ao tamanho: foram excluídas áreas amostrais com tamanho 

inferior a 1000 m2 e superior a 20000 m2. 

O resultado é  uma distribuição espacial  relativamente homogênea de unidades 

amostrais  na  bacia  do  Itajaí,  como  mostra  a  figura  1.  As  200  áreas  amostradas 

3 O  Projeto  Piava,  que  visou  à  “Construção  de  uma  política  sustentável  de  proteção  das 
nascentes e matas ciliares” na bacia do Itajaí, foi executado pela Fundação Agência de Água 
do Vale do Itajaí em conjunto com a Universidade Regional de Blumenau, patrocinado pela 
Petrobras no âmbito do Programa Petrobras Ambiental em 2004. 
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representam 67 nascentes em 24 municípios e 133 trechos de rios em 39 municípios, de 

160 proprietários.  

Figura 1: Localização geográfica das áreas amostrais na Bacia do Itajaí

2.2.2 Levantamento dos dados em campo

Em cada uma das 200 unidades amostrais aplicou-se um protocolo que registra 

um conjunto de variáveis  e  atributos  das  condições  ambientais  e  das  características 

físicas (tabela 1).  

Tabela 1: Protocolo de avaliação das condições ambientais.
Variáveis Atributos
Tipo de solo Argissolo

Gleissolo
Cambissolo Húmico gleico
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Tabela 1: Protocolo de avaliação das condições ambientais.
Cambissolo
Neossolo
Organossolo

Textura do solo Arenoso
Argiloso
Médio 
Siltoso

Afloramento rochoso Presente 
Ausente

Saturação hídrica Não hidromórfico
Hidromórfico
Semi hidromórfico

Espessura do solo < 50 cm
50 – 100 cm
> 100 cm

Tipo de canal fluvial Meândrico/sinuoso
Anastomosado
Retilínio

Localização no rio Curso superior
Curso médio
Curso inferior
Nascentes

Formação de rios Fluxo laminar
Fluxo turbulento

Tipos de leito Arenoso
Argiloso
Seixos
Pedregoso

Área de concentração (lateral) Ausência de propágulos
Presença de propágulos

Área de concentração (longitudinal) Ausência de deposição
Presença de deposição

Distância do Remanescente Florestal (RF) 0 a 50 metros (montante e a jusante)
50 a 300 metros
Acima de 300 metros
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Tabela 1: Protocolo de avaliação das condições ambientais.
Ausente

Fisionomia do RF Floresta  Ombrófila  densa  alto 
montana
Floresta Ombrófila densa montana
Floresta  Ombrófila  Densa  baixo 
montana
Floresta Ombrófila Mista
Ecótono
Mangue 
Restinga

Padrões do talude Escultural
Estrutural 

Altura do talude 0 a 2 metros
2 a 4 metros
4 a 6 metros
> 6 metros 

Declividade 0 a 10º
10 a 20º
20 a 40º
Acima de 40 º

Largura do Rio 0 – 2 metros
3 – 10 metros
> 10 metros

Processos erosivos Desmoronamentos
Solapamento de base
Divorciamento das margens
Ravinas
Transporte  de  partículas  pelo 
escoamento superficial difuso
Transporte de partículas por fluxos 
concentrados
Movimento de massa localizado
Ausente

Usos da área Exploração e retirada da floresta
Pastoreio
Espécies invasoras
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Tabela 1: Protocolo de avaliação das condições ambientais.
Depósitos de resíduo
Extração mineral
Cultura anual
Rizicultura
Retificação

Com  o  objetivo  de  conhecer  as  espécies  mais  adaptadas  aos  ambientes 

imperfeitamente drenados e aos bem drenados no entorno de nascentes e trechos de rios, 

foi realizado o levantamento florístico nessas 200 unidades amostrais. Consideram-se 

solos  bem  drenados  aqueles  em  que  a  água  é  removida  com  facilidade,  e 

imperfeitamente drenados, aqueles em que a água é removida lentamente, de tal modo 

que os solos permanecem molhados por período significativo EMBRAPA (1999).

 Foram coletadas todas as espécies arbóreo-arbustivas que apresentavam materiais 

férteis. A identificação taxonômica foi realizada através de comparações de amostras 

férteis  ou  não  das  espécies,  bem como  por  meio  de  consultas  à  literatura  clássica 

taxonômica e a especialistas. O material botânico fértil foi herborizado e incorporado ao 

herbário da Universidade Regional de Blumenau (FURB). O sistema de classificação 

adotado foi o de APG II (2003). Dessa foram registradas 144 espécies e 57 famílias, 

classificadas  em  classe  de  hidromorfia  dos  solos,  ou  seja,  solos  bem  drenados  e 

imperfeitamente drenados, bem como, da altitude acima e abaixo de 400 metros. 

2.2.3 Tratamento e análise dos dados

Com base nos dados registrados foi elaborada uma matriz de presença/ausência 

dos atributos de cada variável para as 200 áreas amostradas. Para classificar as áreas foi 

empregada a análise de agrupamento (Cluster Analysis),  com o auxílio do programa 

JMP® SAS (2002).

Para  verificar  quais  foram  as  variáveis  preponderantes  na  formação  dos  três 

grupos formados até o terceiro nível do dendrograma utilizou-se a análise fatorial de 

correspondências múltiplas. Posteriormente, buscou-se uma forma para discretizar ainda 
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mais essas áreas, gerando grupos menores e mais bem definidos. Dessa forma, houve 

um corte no sétimo nível do dendrograma, obtendo-se 18 grupos.

2.2.4 Elaboração do fluxograma de atributos 

Houve a formação de três grupos: o primeiro grupo é composto por 76, o segundo 

grupo  por  70  e  o  terceiro  grupo  por  54  áreas  amostrais.  Os  três  grupos  formados 

apresentam  semelhanças  e  diferenças  tanto  nas  características  físicas  quanto  nas 

condições ambientais. 

Isso permitiu excluir as variáveis e os atributos que não foram significativos no 

estabelecimento dos grupos. A tabela 2 apresenta os resultados para o grupo 1, que se 

caracteriza por reunir áreas de nascentes com solos bem a imperfeitamente drenados. Os 

atributos significativos resultam na definição de 5 diferentes tipos de áreas de nascentes 

dentro  do  grupo  1.  Deste  modo,  cada  tipo  gerado  através  dessa  análise  exige  um 

conjunto de ações específico para a recuperação. Ou seja, cada tipo de área requer um 

tipo de projeto de recuperação.

Tabela 2: Variáveis e atributos significativos para as áreas inclusas no grupo 1. 
Localização 
em relação ao 
curso d´água

Processos Erosivos Classe de 
hidromorfia 
dos solos

Tipologias  

Nascente Desmoronamento ou 
solapamento

Bem drenados Tipo 5
Imperfeitamente 
drenados

Tipo 2

Escoamento difuso ou 
concentrado

Bem drenados Tipo 1
Imperfeitamente 
drenados

Tipo 4

Ausente/ em recuperação Tipo 3
A tabela 3 mostra as variáveis e atributos do grupo 2 e 3. Os dois grupos foram 

reunidos visto que sua caracterização é definida pela variável localização no rio e pelos 

atributos  curso  médio  e  curso  médio  a  inferior,  respectivamente.  Observaram-se 

associações entre esses atributos e as variáveis processos erosivos, padrões do talude e 
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tipos de leito. Dessa forma, foram encontrados mais 13 tipos, sendo 1 equivalente ao 

próprio grupo 2, as demais 12 são subgrupos do grupo 3. 

Tabela 3: Variáveis e atributos significativos para as áreas dos grupos 2 e 3.  

Tipo de 
canal

Classe de 
hidromorfia 
dos solos

Processos 
erosivos

Controle 
das 
margens

Tipo de 
leito

Tipologias 

Rio 
retificado

Tipo 6

Rio 
Meândrico/ 
sinuoso 

Em recuperação Tipo 9
Imperfeitamente 
drenados

Drenagem Tipo 8
Desmoronamento, 
solapamento ou 
divorciamento

Tipo 7

Escoamento 
difuso ou 
concentrado

Tipo 12

Bem drenados 
Desmoronamento, 
solapamento ou 
divorciamento

Margem 
com 
rochas

Argiloso 
e seixos

Tipo 18

Leito 
rochoso

Tipo 14

Margem 
sem 
rochas

Leito 
rochoso

Tipo 11

Argiloso 
e seixos

Tipo 10

Escoamento 
difuso ou 
concentrado

Margem 
com 
rochas

Argiloso 
e seixos

Tipo 13

Leito 
Rochoso

Tipo 15

Margem 
sem 
rochas

Argiloso 
e seixos

Tipo 17

Leito 
Rochoso

Tipo 16

Utilizando os resultados do levantamento florístico,  foi  possível  estabelecer  as 

espécies apropriadas para a recuperação de florestas ciliares, considerando os 18 tipos 

de áreas degradadas determinados. Para cada tipo de área é proposta determinada ação 

de recuperação, que inclui a indicação de doze espécies principais. As espécies foram 
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selecionadas considerando os atributos preponderantes. Dessa forma foram gerados os 

tipos de projeto de recuperação de floresta ciliar que o tutorial sugere aos proprietários 

ou técnicos.

2.2.5 Construção de Páginas Web 

A Web se baseia em documentos e estes são combinações de conteúdos, enquanto 

o HTML é responsável pela estruturação dos documentos. 

Essas  ferramentas  da  informática  contribuem para  o  surgimento  de  ambientes 

interativos que podem auxiliar nas ações de recuperação da floresta ciliar, em que o site 

é um tutor que norteia este processo, tanto para a definição do tipo de área degradada 

como para a obtenção de recomendações para as ações de recuperação específicas. Tudo 

isso com uma abordagem acessível e objetiva.

Para  isso,  inicialmente  foi  feita  a  integração  dos  dados  obtidos  por  meio  da 

pesquisa e as técnicas que seriam utilizadas para a obtenção de um melhor efeito visual 

e uma melhor interação com o usuário. Desse modo, para a representação do tutorial, 

usou-se  uma  ferramenta  descritiva  (modelagem),  capaz  de  verificar  a  contribuição 

gerada pela interação com o usuário final e as atualizações necessárias.

A  identidade  visual  do  tutorial  possui  uma  modelagem  baseada  em  imagens 

fotográficas representativas de cada atributo, tendo como etapa final o tipo de área em 

questão, dando ao usuário o poder de escolha. Dessa forma, o tipo final e as ações de 

recuperação dependem das informações fornecidas ao longo do manuseio do tutorial. 

Para possibilitar que cada informação gere uma diferente resposta foram adicionados 

hyperlinks nas imagens em cada página.  A seqüência das páginas seguiu o fluxograma 

dos atributos (tabela 2 e 3). A ferramenta utilizada para a criação das páginas Web foi o 

Microsoft FrontPage.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura  2  apresenta,  de  forma  esquemática,  o  processo  de  modelagem e  os 

caminhos navegacionais do tutorial.

Através  da análise  da  modelagem é  possível  observar  a  redução dos  atributos 

abordados no protocolo inicial de 80 para 21, tornando a caracterização mais simples e 

objetiva. Tal simplificação possibilita a definição de técnicas de recuperação adequadas 

para cada tipo.

Figura 2: Diagrama do processo de modelagem do tutorial. 

A página principal contém um texto de apresentação do site, destacando o seu 

objetivo, funcionamento e um glossário técnico. A página de entrada de informações 

que deverão ser fornecidas pelo interessado é composta de 3 opções: 1) se a área é uma 

nascente, 2) se a área está na margem de um rio e a 3) se a área se encontra à margem de 

um rio retificado. Caso seja selecionada a opção rio retificado (3) o navegador irá para a 

página das ações de recuperação do tipo 6 (figura 3).  
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Figura 3: Páginas de entrada das informações e as ações de recuperação Tipo 6. 

Dentre os 18 tipos encontram-se aqueles destinados a áreas que já estão em 

processo de recuperação. É o caso das áreas de nascente (Tipo 3 - figura 4) e de rio 

(Tipo 9 - figura 5). Nesses dois tipos as ações de recuperação, bem como as espécies 

que  devem  ser  selecionadas,  são  diferenciadas.  A  diferença  está  vinculada  às 

características dos solos que estão diretamente relacionadas aos processos fluviais de 

transporte  e  deposição,  bem como às  oscilações  do  lençol  freático  Camargo  et  al.  

(2002). Para essas áreas o isolamento pode ser efetivo para a recuperação dessas áreas, 

já que há espécies presentes na área e no entorno. Por isso recomenda-se o plantio de 

mudas de espécies tolerantes à sombra Carvalho (1997). Estas plantas podem cumprir 

seu ciclo vital com apenas 10% da luz exterior e a dispersão de suas sementes é feita por 

animais e pela queda dos frutos ao solo. Esse fato possibilita o incremento tanto na 

densidade quanto na diversidade da área.  
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Figura 4: Simulação para acessar o tipo nascente em processo de recuperação (Tipo 3) e 
as ações que podem ser realizadas na área.

Figura 5: Simulação para acessar o tipo rio em processo de recuperação (Tipo 9) e as 
ações que podem ser realizadas na área. 
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Deve-se considerar, no entanto, que as áreas que são prioritárias para intervenção 

são as áreas degradadas com baixa densidade de indivíduos, baixa diversidade e que 

apresentam maior suscetibilidade aos processos erosivos. Conforme Bitar (1997), uma 

área  degradada  é  considerada  aquela  nos  quais  os  meios  de  regeneração  natural 

apresentam baixa resiliência, ou seja, com capacidade de regeneração natural diminuída, 

ao contrário de uma área perturbada, que mantêm os meios de regeneração biótica após 

o distúrbio Camargo et al. (2002).

Dentre os 18 tipos, sete se referem ao processo de solapamento que, conforme 

Salamão (1999), pode acarretar em divorciamento das margens. O solapamento pode 

ocorrer devido à alta declividade das margens, a altura, o ângulo de inclinação entre a 

base e o topo do talude, bem como a extensão do mesmo Guerra (1999). Outro fator que 

pode estar vinculado ao solapamento seria a infiltração da água da chuva que faz com 

que aumente o peso das margens. Nessas áreas recomenda-se o plantio de mudas de 

espécies arbustivas com afastamento de até 3 metros dependendo da situação do trecho 

a ser recuperado. A seleção das espécies irá depender das condições de drenagem do 

solo, pois há áreas que apresentam solos com boa drenagem ou drenagem imperfeita. 

No  que  concerne  aos  sete  projetos  em  que  a  erosão  ocorre  por  escoamento 

superficial  ou concentrado, recomenda-se a utilização de leiras que podem ser feitas 

com serapilheira (galhos e folhas). A distribuição das leiras possibilita a incorporação 

de água, sedimentos, nutrientes e propágulos Melo (1997), além de ser um método para 

a obtenção de plântulas que poderão se fixar nas margens caso haja condições ideais 

para o seu desenvolvimento Ricklefs (2003). A importância de utilizar serapilheira é 

positiva  devido  ao  fato  de  que  a  decomposição  favorece  uma rápida  liberação  e  o 

conseqüente  reaproveitamento  dos  nutrientes  por  parte  do  sistema  radicular  da 

vegetação  que  está  se  instalando  Arato  et  al.  (2003).  Nessas  áreas  a  quebra  da 

velocidade  da  água  é  o  primeiro  passo  para  o  processo  de  recuperação.  Após esse 

procedimento pode-se efetuar o plantio para reintrodução das espécies.
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Em todos os tipos podem ser utilizadas ações de recuperação com a instalação de 

poleiros artificiais para o recrutamento de sementes Melo (1997). Os poleiros artificiais 

aceleram a sucessão vegetal,  tendo como vantagem que a composição florística que 

cobrirá  a  área  será  semelhante  a  das  áreas  adjacentes,  pois  os  propágulos  serão 

provenientes dessas áreas Melo (1997).

Enfim, o tutorial sempre começa com a escolha da área em função da localização 

ao longo do rio, e ali iniciam caminhos que levam o usuário ao tipo de projeto mais 

indicado para a sua área, entre 18 possíveis.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A  análise  multivariada  demonstrou  ser  útil  para  a  pesquisa,  contribuindo  de 

maneira  significativa  para  elucidar  as  variáveis  e  os  atributos  mais  relevantes  para 

caracterizar áreas degradadas. Sendo assim, foi essencial para detectar as associações 

que poderiam permanecer insuspeitas caso não fosse aplicada.

Em função dos  resultados  obtidos  -  variáveis  que caracterizam cada  tipo -  as 

técnicas de recuperação podem ser adequadas para cada tipo de ambiente degradado de 

floresta  ciliar.   Dessa  forma,  ações  exitosas  de  recuperação  de  florestas  ciliares 

requerem  dois  cuidados:  primeiro  a  área  a  ser  recuperada  deve  ser  devidamente 

classificada (tipo), e depois o projeto adequado a essa área deve ser determinado (tipo 

de  projeto).  Deste  modo,  o  tutorial  foi  desenvolvido  para  facilitar  a  elaboração  de 

projetos de recuperação de floresta ciliar. A construção desses projetos ocorre através da 

identificação  das  características  da  área  do  interessado  e  em  seguida  prescreve  as 

características ideais do projeto. O tutorial está disponível no Sistema de Informações 

da Bacia do Itajaí (SIBI), que pode ser acessado em www.comiteitajai.org.br/sibi. 
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