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A manutenção e conservação das matas ciliares passam pelo conhecimento do 
potencial das espécies em propagar-se na comunidade, uma vez que a regeneração 
torna as florestas capazes de se restaurarem após distúrbios naturais ou antrópicos. 
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo caracterizar a regeneração natural 
estabelecida de um fragmento de mata ciliar no bioma Pampa em Santana do 
Livramento, RS. Foram montados 5 transectos equidistantes 100 m nas margens do 
arroio Espinilho e medidas as espécies arbóreas regenerantes de 58 parcelas, de 5 m x 
5 m, e incluídos os indivíduos com altura (H) ≥ 1,5 cm e diâmetro a 1,3 m do solo 
(DAP) igual ou maior que 1 cm e menor que 5 cm, mensurando o DAP e a altura 
total. A altura foi classificada em: Classe 1, indivíduos arbustivo-arbóreos, com altura 
1,5 m ≤ H < 3,0 m; Classe 2 com altura 3,0 m ≤ H < 4,5 m; e Classe 3, com H ≥ 4,5 m 
e DAP < 5 cm. Calcularam-se os parâmetros fitossociológicos, os índices de Shannon 
(H’) e a equabilidade (J’) por Pielou e determinaram-se as síndromes de dispersão e 
as categorias sucessionais. Foram observados 599 indivíduos pertencentes a 16 
espécies e 12 famílias botânicas. A família Myrtaceae apresentou maior riqueza 
específica (4 espécies) e maior porcentagem de indivíduos (50,9%). Estimou-se o 
índice de Shannon em 1,79 e o índice de Pielou em 0,63, indicando respectivamente 
baixa diversidade e uma distribuição dos indivíduos não uniforme entre as espécies. 
Eugenia uniflora L. foi a espécie mais característica da regeneração natural. A 
zoocoria foi a síndrome de dispersão dominante na regeneração natural estabelecida, 
sendo a principal forma de aporte de diásporos no local. A maior parte das espécies 
amostradas é secundária inicial (56,2%) ou pioneira (43,8%), revelando uma mata 
ciliar com predominância de espécies generalistas, por tratar-se de um ambiente 
sujeito a pulsos de inundação frequentes. 
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