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Em vista do grande processo de degradação das formações florestais, muitos estudos têm sido 
realizados com o objetivo de conhecer os processos naturais de recuperação dessas áreas. 
Neste contexto, o presente trabalho propõe obter dados para o diagnóstico da vegetação na 
Cratera de Colônia, um astroblema localizado a 35 km ao sul do centro da cidade de São 
Paulo-SP, coberto pela floresta ombrófila densa e com intensa expansão urbana. A 
investigação foi conduzida no Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia, em três 
formações vegetais: mata de turfeira, mata de encosta e campo brejoso, obtendo-se dados de 
chuva e banco de sementes, recrutamento e acompanhamento do desenvolvimento de 
plântulas e regenerantes. Foram demarcadas 30 parcelas de 20x20m, distribuídas 
aleatoriamente, 10 em cada formação, de modo a representar locais com diferentes graus de 
alteração. Em cada parcela foram demarcadas subparcelas para o acompanhamento e 
recrutamento de plântulas (3-0,5x0,5m), jovens regenerantes (1-1x1m), banco de sementes (1-
0,5x0,5m, subdividas em 4, amostrando-se apenas uma de 0,25x0,25m) e 3 coletores - 
0,5x0,5m para a chuva de sementes. Foram coletadas 22922 sementes (22834 aparentemente 
viáveis), marcadas 813 plântulas (213 morreram, restando 600) e emergiram 709 plântulas do 
banco de sementes, cuja mortalidade foi de 91,5% restando 60. As sementes estão distribuídas 
em 59 morfoespécies, reconhecidas 22 famílias, 13 gêneros e 9 espécies, sendo maior a 
riqueza em espécies na mata de encosta (36) que no campo brejoso (33) e mata de turfeira 
(23). A encosta e o campo brejoso têm maior número de sementes (11103 e 7025, 
respectivamente) que a turfeira (4706). O recrutamento de plântulas pouco difere quanto às 
incrementadas, mas a mortalidade é menor na mata de encosta. No banco de sementes, a 
turfeira tem um maior número de emergentes (306) que a encosta (273) e o campo brejoso 
(130), mas a mortalidade é maior na encosta (89%) e no campo brejoso (93%). Até o presente 
momento podemos inferir que possivelmente a turfeira esta recebendo tanto diásporos da 
encosta quanto do brejo tendo em vista sua localização entre estas duas formações florestais, a 
encosta possui o maior número de sementes e também de plântulas isto possivelmente deve 
estar relacionado com o difícil acesso a área, logo sem fortes ações antrópicas, no entanto o 
brejo apresenta o menor número de plântulas e de sementes fato este que estar relacionado 
com a forte ação antrópica na região. (CAPES) 
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