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Há  controvérsias  sobre  o  emprego  de  ecossistemas  naturais  como  referência  para  a
avaliação  do  sucesso  de  plantios  de  restauração,  uma  vez  que  as  trajetórias  sucessionais
não  são  totalmente  previsíveis.  Analisamos  atributos  de  diversidade  e  estrutura
(funcionamento)  da  vegetação  ripária  em  quatro  fragmentos  de  floresta  estacional
semidecidual,  para  verificar  se  tais  atributos  se  repetem em diferentes  locais  e,  portanto,
podem  ser  utilizados  como  referência  para  esta  região  fitogeográfica.  Os  fragmentos,
considerados em bom estado de conservação, situam-se na bacia do rio Paranapanema (SP
e  PR).  Em  cada  fragmento,  amostramos  dez  parcelas  de  100  m2,  nas  quais  todos  os
indivíduos  de  espécies  lenhosas  com  altura  a  partir  de  50  cm  foram  medidos  e
identificados,  separados  em  estrato  arbóreo  (DAP  ≥  5  cm)  e  estrato  regenerante.
Adicionalmente, medimos a cobertura do dossel. A média de riqueza nos fragmentos foi de
79 + 12 espécies (sem diferença significativa), o índice de diversidade de Shannon variou
entre  3,73  e  4,20  e  todas  as  áreas  são  floristicamente  semelhantes,  com  índice  de
similaridade  de  Jaccard  entre  0,36  e  0,45.  Não  houve  diferença  entre  os  fragmentos
(p>0,05)  para  as  seguintes  variáveis  estruturais:  densidade  (1.170  a  1.470  ind.  ha-1  no
estrato arbóreo e de 9.820 a 12.230 ind. ha-1 no regenerante), área basal (27,9 ± 10,1 m2 ha
-1),  biomassa lenhosa acima do solo (87,1  ±  70,9  Mg.  ha-1)  e  cobertura  de  copas  (88,4  ±
2,5%). Consideramos que as florestas estudadas são suficientemente homogêneas do ponto
de vista de estrutura (funcionamento) e de biodiversidade para que as faixas de amplitude
obtidas  para  as  variáveis  sejam  utilizadas  como  padrões  de  referência  na  modelagem  de
trajetórias  sucessionais  ou  na  avaliação  do  êxito  de  plantios  de  restauração  de  matas
ciliares em região de floresta estacional semidecidual.
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