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Ilhas de vegetação em áreas degradadas atraem animais dispersores e melhoram as condições 
microclimáticas e de solo, facilitando a regeneração de espécies do ecossistema original. A 
utilização de ilhas de vegetação para a restauração tem sido recomendada, pois reduz os 
custos de implantação e manutenção do plantio e cria heterogeneidade em função do dossel 
descontínuo. Porém, muitas questões sobre essa técnica devem ser respondidas. Nesse 
trabalho investigou-se o papel das ilhas e os efeitos do tamanho da ilha e da diversidade de 
espécies do dossel na densidade e riqueza de plântulas de árvores de restinga. O estudo foi 
realizado em uma área degradada de restinga arbórea na Reserva do Caju, Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, a 20 km de Aracaju, SE. Foram selecionadas 70 ilhas de vegetação 
remanescente, variando entre 4 e 341 m2 e entre uma e 10 espécies compondo o dossel. As 
ilhas foram medidas quanto a área, riqueza, transmitância, peso seco de serrapilheira e 
fertilidade do solo. A densidade e a riqueza de plântulas até 50 cm de altura foram estimadas 
em 1-4 parcelas de 1 m2, dependendo da área da ilha, e em trinta parcelas na área aberta e na 
floresta adjacente. Plântulas de Myrtaceae, exceto algumas espécies, e Annonaceae foram 
identificadas até família apenas. As médias de riqueza e densidade de plântulas nas ilhas 
foram menores que na floresta adjacente, mas superiores à área aberta, que não permite a 
regeneração de plântulas (ilhas: 2,3 espécies/m2 e 8 indivíduos/m2; floresta: 6 espécies/m2 e 
32 indivíduos/m2; área aberta: 0 espécies/m2 e 0 indivíduos/m2). As variáveis analisadas 
explicaram em parte a riqueza de plântulas, mas não a densidade (Regressão Múltipla: 
Riqueza, R2 = 26%***; Densidade, R2 = 16%NS). A área da ilha e a massa de serrapilheira 
tiveram relação positiva e a transmitância teve relação negativa com a riqueza de plântulas. 
Fertilidade do solo e diversidade do dossel não tiveram relação significativa com a riqueza de 
plântulas. Esse estudo demonstra que ilhas de árvores em área degradada de restinga têm 
papel fundamental para a regeneração, porém ilhas muito pequenas não modificam o 
microhabitat suficientemente para aumentar a regeneração. O plantio de ilhas deve 
contemplar sombreamento e manutenção de água e nutrientes no solo. (Embrapa)  
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