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Recuperação de áreas perturbadas a partir de técnicas de sucessão ecológica por regeneração 
natural tem ganhado cada vez mais espaço na pesquisa. Essa regeneração pode ser acelerada 
pela adoção de estratégias baseadas em princípios nucleadores que estimulam o incremento da 
diversidade. Nesse estudo, este princípio foi utilizado na recuperação da margem do 
fragmento de Cerrado sentido restrito na área do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), setor Sudoeste, Distrito Federal. O objetivo foi avaliar a influencia de indivíduos 
de Solanum lycocarpum como facilitadores do estabelecimento espontâneo de outras espécies 
na recuperação dessa área perturbada. Assim, foram selecionados 10 de 30 indivíduos 
plantados por estarem em fase reprodutiva e distantes a pelo menos 15 m de raio a partir do 
ponto de inserção do tronco de outro indivíduo adulto procurando minimizar a interferência 
entre indivíduos na área. O limite como parte externa da copa foi definido pelo dobro do raio 
da parte interna (área proporção 1:3). Foram contabilizadas e medidas as alturas de todos os 
indivíduos emergentes dentro e fora da copa, com exceção dos indivíduos tidos como 
graminóides, os quais foram avaliados com relação a sua área de ocupação. A biometria 
consistiu em calcular o Índice de Ocorrência (IO) a partir dos parâmetros estruturais 
freqüência e densidade relativas. Foram registrados 2456 indivíduos distribuídos em 141 
espécies e 37 famílias. Desse total, 962 indivíduos (39%), distribuídos em 108 espécies, 
foram encontrados sob as copas de Solanum lycocarpum. Em relação à forma de dispersão, a 
zoocoria teve a mesma proporção de espécies dentro e fora da copa (37%). Entretanto, em 
relação a densidade, autocoria e anemocoria foram as mais abundantes sob a copa (36% e 
31%), Esses valores podem ser oriundos de que 25% do IO provêm das nativas Calliandra 
dysantha e Vernonia aurea. Comparando fora da copa, 36% e 34% dos indivíduos são 
anemocoricos e autocóricos, respectivamente. V. aurea é a espécie com maior IO e junto com 
C. dysantha contribuem com aproximadamente 30% do IO da área externa. As espécies 
nativas correspondem a 70%, as invasoras correspondem a 1,8%, enquanto o restante dos 
28% ainda estão para ser identificados. A riqueza de espécies varia de 24,18 a 38,24 dentro e 
7,39 a 14,19 fora da copa, na proporção aproximada de 3:1. Esses aspectos podem indicar o 
aspecto positivo desta espécie nucleadora como estimulante do aumento da biodiversidade na 
área. 
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