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RESUMO 

Aceleração do processo de restauração de florestas tropicais através do uso de cobertura 

transitória ou poda 

Ações de restauração ecológica muitas vezes são requeridas como ferramentas para 
adequação de propriedades rurais às leis vigentes, para a conservação da biodiversidade e manutenção 
dos serviços ecossistêmicos em áreas públicas e privadas. Deste modo, o desenvolvimento de 
métodos de baixo custo e que possam ser aplicados em larga escala tem grande relevância ecológica, 
econômica e social, pois além de aplicados em médias e grandes propriedades, têm especial aptidão 
para serem usados pelos pequenos proprietários. Neste contexto, o presente estudo tem como 
objetivo geral: i) avaliar, por meio de dois experimentos, a sobrevivência e o crescimento de indivíduos 
de espécies arbustivo-arbóreas da Floresta Estacional Semidecidual introduzidas por meio de 
semeadura direta ou plantio de mudas; e ii) avaliar a possibilidade de se controlar as gramíneas 
competidoras nas entrelinhas por meio da capina tradicional, da criação de um dossel transitório nas 
entrelinhas pela semeadura de milho,  ou pelo aumento da área das copas via poda da gema apical das 
espécies de recobrimento. O primeiro experimento constituiu-se da semeadura direta de 36 espécies 
arbustivo-arbóreas aliada ao plantio de milho na entrelinha como forma de controle de gramíneas 
invasoras. Resultados mostram que 77,8 % das espécies semeadas emergiram, o número de indivíduos 
encontrado, quando comparado ao número de indivíduos esperados, representou apenas 8% dos 
mesmos. As espécies com maiores taxas de emergência foram Hymenaea courbaril, Pterogyne nitens, 
Chrysophyllum gonocarpum, Peltophorum dubium e Mabea fistulifera, representando mais da metade dos 
indivíduos encontrados. Com relação ao plantio do milho, observou-se que sua presença controlou 
como desejado as gramíneas invasoras. No segundo experimento, realizou-se o plantio em linhas de 
mudas de espécies arbóreas aliado a duas estratégias para controle de gramíneas invasoras, criação de 
um dossel transitório pelo plantio do milho nas entrelinhas, ou a indução do aumento da área das 
copas de indivíduos das espécies de recobrimento por meio da poda de suas gemas apicais. A 
sobrevivência dos indivíduos não foi influenciada pela presença do milho e poda das gemas apicais das 
espécies de recobrimento. O número de bifurcações dos indivíduos podados aumentou. Todavia, a 
área da copa foi, até os nove meses de observação aqui realizados, menor nos indivíduos podados do 
que nos não podados. O plantio de milho nas entrelinhas evitou que a área fosse colonizada 
significativamente por gramíneas invasoras, exercendo um controle sobre essas espécies similar àquele 
do controle tradicional com capina química. Logo, a utilização do milho para controle de gramíneas é 
indicada nas ações de restauração, por proporcionar a redução dos custos de restauração, reduz-se os 
riscos de contaminação química do meio ambiente e do trabalhador rural, e possibilita uma geração de 
renda proveniente da produção do milho. Além das vantagens ecológicas e econômicas, o milho 
apresenta uma vantagem social, pois ele torna a prática da restauração mais atrativa para os pequenos 
produtores, e como consequência há um maior envolvimento dos mesmos nas ações de adequação 
ambiental de suas propriedades. 

Palavras-chave: Restauração florestal; Cobertura do solo; Quebra da dominância apical; Cobertura 
com o milho 



9 

 

 
 

ABSTRACT 

Accelerating the process of tropical forest restoration through the use of transitional 

coverage or pruning  

Ecological restoration actions are often required as tools for adapting rural properties to 
existing laws for biodiversity, conservation and maintenance of ecosystem services in public and 
private areas. Thus, it is necessary to develop techniques that present affordable costs of implantation 
and maintenance, and that provide a diversification of the income of the owner, through a direct and 
short term economic return. In this context, the present study aims to evaluate, through two 
experiments, the survival and growth of individuals of shrub-tree species of the Semideciduous 
Seasonal Forest introduced through direct sowing or planting of seedlings, and the possibility and 
differences in controlling invasive grasses between the lines through traditional weed control, the 
creation of a transitional canopy between the lines by sowing maize, or by increasing the area of the 
canopies via pruning of the apical bud of some species. The first experiment consisted of the direct 
seeding of 36 shrub-tree species of the Semidecidual Seasonal Forest allied to the planting of maize in 
the interline as a form of control of invasive grasses. The results of this experiment show that 77.8% 
of the seeded species emerged, the number of individuals found when compared to the expected 
number of individuals, represented only 8% of it. The species that most stood out were Hymenaea 
courbaril, Pterogyne nitens, Chrysophyllum gonocarpum, Peltophorum dubium and Mabea fistulifera, representing 
more than half of the individuals that were found. Regarding the planting of maize, it was observed 
that its presence controlled the invading grasses as desired. In the second experiment, planting was 
carried out in seedling lines of arboreal species of the Semidecidual Seasonal Forest with two strategies 
to control invasive grasses: (i) the creation of a transitional canopy by the planting of maize between 
the lines; (ii) the induction of the individuals crown area increase of the species from the covering 
group by pruning their apical buds. The survival of all individuals was not influenced by the presence 
of maize and pruning of the apical buds of the covering group species. There was no difference 
between the death of pruned and non pruned individuals, and pruning increased the number of 
bifurcations of individuals. However, the crown area was, up to nine months of observation, smaller 
in pruned individuals than in non pruned individuals. Maize planting between the lines prevented the 
area from being colonized significantly by invasive grasses, controlling these species development in a 
similar way of the traditional control with herbicide application, thus showing an alternative to it. 
Therefore, its use is indicated in the restoration actions as reductions in restoration costs are possible 
in controlling the grasses with this method as well as providing a possible generation of income from 
the maize production. In addition to the ecological and economic advantages, maize has a social 
advantage, since it makes the restoration practice more attractive for small producers. Consequently 
there is a greater involvement of the same in the restoration and environmental conservation actions. 

Keywords: Forest restoration; Soil coverage; Breakage of apical dominance; Coverage with maize 
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1.  INTRODUÇÃO 

No cenário mundial de intensa degradação dos ecossistemas que é encontrado atualmente, destacam-se os 

hotspots de biodiversidade como aqueles que mais necessitam de ações imediatas de conservação e restauração 

(Myers et al., 2000). Os hotspots de biodiversidade são definidos como aqueles que apresentam um elevado grau de 

endemismo e estão submetidos à elevadas taxas de degradação (ameaçados) (Myers et al., 1988). Em função desse 

elevado endemismo, caracterizado por espécies que se desenvolvem em regiões restritas, esses ecossistemas carecem 

de ações de preservação e conservação visando a proteção da sua biodiversidade e seus processos ecológicos 

(Mittermeier et al., 2011; Rezende et al., 2018a). Para favorecer a restauração ecológica desses e de outras regiões, 

muitos esforços de pesquisa vêm sendo feitos em todo o mundo, visando a aumentar a previsibilidade dos métodos 

de restauração empregados e a redução dos custos dessas técnicas.  

Esse quadro atual de degradação deve ser revertido, uma vez que áreas degradadas não contribuem para a 

preservação ambiental e para o desenvolvimento econômico. Além do mais, políticas públicas exercem uma grande 

pressão para que haja o cumprimento da legislação ambiental, geralmente pela restauração ecológica das mesmas, 

nessas áreas que se encontram em um estado degradado. Ações de restauração ecológica (SER, 2004) muitas vezes 

são requeridas como ferramentas para adequação de propriedades rurais às leis vigentes, para a conservação da 

biodiversidade e manutenção dos serviços ecossistêmicos em áreas públicas e privadas. Também são um instrumento 

essencial para a mitigação dos impactos negativos provenientes das ações antrópicas no meio ambiente (Chazdon, 

2008; Benayas et al., 2009). 

A restauração ecológica é definida como o processo intencional que visa a desencadear, facilitar ou 

acelerar a construção de uma comunidade florestal semelhante à pré-existente (Brancalion et al., 2015). Sendo assim, 

a restauração é uma prática que acelera o processo de reestruturação dos ecossistemas, bem como o 

reestabelecimento de sua estrutura e composição florística, processos ecológicos, sustentabilidade e conectividade 

entre fragmentos (Clewell e Aronson, 2007). Dessa forma, a restauração de florestas tem como objetivo o 

favorecimento da ocorrência dos processos ecológicos que estão ligados à manutenção do ecossistema, assim como a 

restauração da biodiversidade local, por meio de técnicas como plantio, condução e manejo de espécies florestais 

nativas (Kageyama et al., 2003). O planejamento das técnicas ou conjunto de técnicas a serem utilizadas na 

restauração é um processo dinâmico que depende da situação física e ecológica em que se encontra a área degradada. 

Esse planejamento deve ser baseado em conhecimentos básicos sobre ecologia, demografia, genética, biogeografia e 

o histórico da região (Kageyama e Gandara, 2003), de modo que não existe uma estratégia única de restauração, cada 

caso é único e exige um estudo prévio da área, considerando as suas condições atuais edafoclimáticas, os fatores de 

degradação e seu potencial de regeneração natural (Kageyama e Gandara, 2004; Davide, 2013; Brancalion et al., 

2015). 

A condução da regeneração natural é uma técnica que tem restaurado mais áreas a um menor custo, 

quando comparada com outras ações de restauração. Entretanto, para a implantação dessa técnica é necessário que o 

ecossistema a ser restaurado apresente certo grau de resiliência, caso contrário, as chances de sucesso na utilização da 

regeneração natural serão inexistentes ou bem pequenas (Benayas, 2005). Alternativas para casos como esse, onde o 

potencial de regeneração é baixo, seriam aquelas que envolvem métodos de restauração como o plantio de mudas e a 

semeadura direta, uma vez que essas técnicas, quando bem aplicadas, têm a capacidade de acelerar o processo de 

restauração ecológica dos ecossistemas florestais (Benayas, 2005). Além de promoverem uma rápida cobertura do 
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solo por meio do crescimento das espécies introduzidas, essas técnicas alternativas têm o poder de acelerar a 

produção de serapilheira e consequentemente a ciclagem de nutrientes (Celentano et al., 2011), promovendo assim a 

recuperação do ecossistema como um todo (biodiversidade, processos, ciclos, interações entre espécies). 

Frente à crescente demanda brasileira e global pela restauração de florestas tropicais, o desenvolvimento 

de métodos alternativos de menor custo e que possam ser aplicados em larga escala tem grande relevância ecológica, 

econômica e social, pois além de aplicados em médias e grandes propriedades, têm especial aptidão para serem 

usados pelos pequenos proprietários. Esses, em geral, não possuindo reservas de capital necessárias para investir na 

restauração das mesmas ou não podendo obter retorno econômico direto com essa atividade, optam por não investir 

em programas de restauração (Engel e Parrota, 2001; Davide, 2013). Portanto é necessário desenvolver técnicas que 

apresentem custos acessíveis de implantação e manutenção, e que possam, até nas fases iniciais do processo de 

restauração, proporcionar uma diversificação da renda do proprietário, por meio de um retorno econômico direto e 

em menor prazo (Moraes et al., 2013; Rezende et al., 2018b).  

O presente estudo enquadra-se nessa perspectica e avaliou a eficiência de dois métodos de introdução em 

linha de espécies nativas arbóreas (plantio e semeadura direta) e de três formas de se controlar gramíneas invasoras 

nas entrelinhas (capina química, criação de um dossel transitório com milho e poda de espécies arbóreas de 

crescimento rápido para aumento de copas e sombreamento das invasoras). Dessa forma, o objetivo geral desse 

trabalho é avaliar, através de dois experimentos, a sobrevivência e o crescimento de indivíduos de espécies arbustivo-

arbóreas da Floresta Estacional Semidecidual introduzidas através de semeadura direta ou plantio de mudas, e a 

possibilidade e as diferenças em se controlar as gramíneas competidoras nas entrelinhas através da capina tradicional, 

pela criação de um dossel transitório nas entrelinhas com a semeadura de milho,  ou pelo aumento da área das copas 

via poda da gema apical das espécies de recobrimento. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Fases da Restauração 

O processo de restauração de florestas tropicais pode ser dividido em três fases distintas, a saber, 

estruturação, consolidação e maturação (Brancalion et al., 2015).  A primeira fase implica na criação de um habitat 

florestal sombreado, proveniente da formação de um dossel fechado dominado por espécies pioneiras (e algumas 

espécies secundárias iniciais), que terá vida relativamente curta, e que deverá ser substituído por um dossel de vida 

longa dominado por espécies secundárias iniciais durante a segunda fase. A terceira fase, tendo duração indefinida e 

sendo uma consequência das fases anteriores, é caracterizada pelo acúmulo ao longo dos anos, de novas espécies de 

diferentes formas de crescimento e de biomassa, sendo o dossel altamente influenciado pela dinâmica de clareiras. 

Dessa forma, seja qual for o método de restauração empregado, ele deve ser capaz de criar a primeira fase, garantir o 

sucesso da segunda e, se possível, encaminhar o desenvolvimento da terceira.  

Uma restauração florestal bem-sucedida tem como resultado um ecossistema florestal que apresente 

grande diversidade, similaridade à referência e consiga auto perpetuar-se ao longo do tempo (Brancalion et al., 2015).  

Para facilitar a seleção e o uso de espécies arbustivo-arbóreas na restauração ecológica dessas comunidades florestais, 

pode-se classificá-las em “grupos de plantio”, que organizam as espécies utilizadas na restauração em dois grupos 

denominados grupo de recobrimento e grupo de diversidade (Rodrigues et al., 2001; Rodrigues et al. 2003a, 2003b, 

2003c; Lopes et al., 2004; Rodrigues et al., 2004). As espécies que compõem o grupo de recobrimento são aquelas que 

criarão um ambiente inicial favorável, que desencadeará o processo de restauração da área, enquanto as espécies do 

grupo de diversidade são aquelas que garantirão a evolução das fases da comunidade florestal ao longo do tempo 

(Nave, 2005). O grupo das espécies de recobrimento é constituído por espécies que apresentam um rápido 

crescimento, boa cobertura do solo, tolerância a altos níveis de luz, e ciclo de vida mais curto, sendo composto por 

algumas espécies pioneiras e algumas secundárias iniciais. Já as espécies que se caracterizam por apresentarem menor 

cobertura de copa ou um crescimento mais lento, ou ambos os aspectos, irão compor as espécies do grupo de 

diversidade, ou seja, algumas espécies pioneiras, algumas secundárias, e todas clímaces (sub-bosque e dossel) que 

apresentam relevantes papéis ecológicos na floresta em restauração. 

Dispondo-se das muitas espécies da formação florestal desejada, pertencentes aos diferentes grupos de 

status sucessional, as espécies devem, então, ser alocadas nos grupos de plantio/semeadura, ou seja, no grupo das 

espécies de recobrimento, as quais devem garantir a fase de estruturação, ou seja, promover a rápida (dois anos) 

formação de uma floresta jovem com dossel contínuo e sub-bosque sombreado, e no grupo das espécies de 

diversidade, que garantam a fase de consolidação e maturação, ou seja, fornecendo espécies secundárias iniciais em 

idade, abundância e distribuição espacial adequadas (Brancalion et al., 2015).  

 

2.2. Semeadura Direta 

A semeadura direta é um método de restauração onde as sementes são depositadas de forma direta na 

área a ser restaurada, para produzirem in situ as plântulas desejadas. Existem três formas de se realizar a semeadura 

direta: a lanço em toda área, semeadura em linhas ou em pontos (Barnett e Baker, 1991).  O emprego desse método 

vem sendo frequente em diversos países para a restauração de espécies arbustivas e arbóreas, uma vez que é ideal em 
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condições onde as fontes naturais de propágulos estão pouco acessíveis ou inexistem nas proximidades do local 

degradado, bem como em locais de difícil acesso, ou onde as condições apresentadas pelo solo tornam o plantio de 

mudas inviável (Close e Davidson, 2003; Willoughby, 2004).  

Essa técnica é uma das alternativas viáveis para a restauração ecológica de áreas degradadas (Santos 

Junior, 2000; Camargo et al., 2002; Araki, 2005; Aquino, 2006; Iserhagen, 2010), visto que ela pode ser empregada 

com diferentes finalidades, por exemplo, reintrodução de espécies necessárias para dar início a um processo de 

restauração em áreas degradadas, aumento do número de indivíduos de algumas populações (adensamento), ou 

ainda, para enriquecer, com algumas espécies, áreas em restauração ou fragmentos florestais degradados (Rodrigues e 

Gandolfi, 2000; Camargo et al., 2002; Bonilla-Moheno e Holl, 2009; Iserhagen, 2010).  

Do ponto de vista operacional e econômico, a semeadura direta  pode apresentar algumas vantagens em 

relação ao plantio de mudas, uma vez que o custo das sementes pode ser menor que o das mudas, o transporte das 

sementes para o campo demanda menor gasto que o transporte de mudas, a abertura de covas ou sulcos usados na 

semeadura podem ser de execução mais barata do que as empregadas em plantios, o número de trabalhadores e o 

número de horas necessárias para semear um hectare podem ser menores em comparação ao plantio de mudas na 

mesma área (Doust et al., 2006). A germinação in situ tem a possibilidade de favorecer a sobrevivência e o 

estabelecimento das plântulas, uma vez que todo plantio de mudas é na realidade um transplante desde uma 

condição diversa, em geral um viveiro, até o campo, podendo a plântula não se aclimatar à condição em que é 

transplantada, ou demandar maiores investimentos para fazê-lo (p.ex., irrigação). Além disso, esse método não 

apresenta limitações para o desenvolvimento das raízes, como se observa na produção de mudas (Flores-Aylas, 1999; 

Dureyea, 2000; Close e Davidson, 2003) e também pode ser uma opção em regiões onde inexistem viveiros de 

espécies nativas produzindo as mudas desejadas, ou quando essas são excessivamente caras. Embora o dado seja 

antigo, Engel e Parrota (2001) observaram que o custo do plantio de mudas ficaria entre US$ 1200 e US$ 2500 ha-1 

enquanto que por semeadura direta este custo seria reduzido para US$ 912 até US$ 745 ha-1. 

Como qualquer método de restauração, a semeadura direta também apresenta dificuldades, por exemplo, 

parte das sementes obtidas pode ter sido colhida sem um completo amadurecimento dos frutos, ou pode não ter sido 

armazenada em condições ideais, não estando apta a germinar. Outro aspecto a ser considerado é que diferentes 

espécies florestais podem apresentar baixa viabilidade ou diferentes requerimentos para germinar (p.ex., quiescência 

ou dormência) (Lamb, 2011), demandando diferentes microssítios de germinação. Todavia, comumente as sementes 

são semeadas em campo numa única condição de germinação e estabelecimento (De Steven, 1991), não havendo 

também controle sobre as condições ambientais necessárias à germinação em campo. Esses e outros fatores podem 

resultar em taxas de germinação imprevisíveis, ou na ausência de germinação de algumas espécies, bem como alta 

mortalidade de plântulas no primeiro ano (Falck, 2005) ou, em certos casos, na necessidade de elevada manutenção 

dos indivíduos emergidos nos seus primeiros dois anos de vida (Araki, 2005).   

Para que a semeadura seja bem-sucedida é importante que se crie, da melhor forma possível, um ambiente 

com condições propícias para que o processo de germinação ocorra de maneira rápida. Segundo Araki (2005), 

quando as sementes estão em contato com a parte mineral do solo e apresentam uma camada de cobertura 

apropriada, a germinação é favorecida. O recobrimento das sementes atua na manutenção da umidade nas camadas 

superficiais, resultando em uma emergência mais homogênea, além de proteger as sementes contra chuvas fortes, 

irrigação e variações de temperatura na superfície do solo (Aguirre, 2012). O sucesso também é dependente da 

ocorrência de chuvas, para manter constante a disponibilidade de água no solo durante as fases de germinação e 

estabelecimento de plântulas. O preparo do solo anterior à semeadura também pode favorecer a germinação, uma 
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vez que beneficia a absorção de água pelo solo, e também o estabelecimento das plântulas, reduzindo as barreiras 

físicas para a aprofundamento das raízes das plântulas recém emergidas e aumentando a disponibilidade de nutrientes 

para seu posterior desenvolvimento (Santos Junior, 2000).  

Nos últimos anos, tem-se observado o aumento da utilização da semeadura direta como método de 

restauração florestal (Ruiz-Jaen e Aide, 2005) e, assim, a seleção de espécies a serem empregadas na semeadura direta 

deve ser baseada no modelo de fases do processo de restauração.  Portanto, a escolha de espécies não pode ser feita 

apenas com base em aspectos práticos (p.ex., as espécies disponíveis para venda com muitas sementes), econômicos 

(p.ex., as espécies de sementes mais baratas), ou restritos a atributos de germinação (p.ex., espécies com alta taxa de 

germinação), devendo também considerar que as espécies empregadas sejam capazes de germinar em campo, 

formando árvores capazes de garantir no mínimo (em paisagens pouco fragmentadas) a fase de estruturação, ou (em 

paisagens muito fragmentadas) a fase de estruturação e de consolidação (Brancalion et al., 2015). Todavia, aquelas 

espécies que não são consideradas adequadas à semeadura direta podem ser introduzidas nas áreas em restauração 

por outros meios, como o plantio de mudas ou regeneração natural. Portanto, o conhecimento da biologia e ecologia 

das espécies florestais que se pretendem semear é fundamental, para que se possa recriar localmente as populações e 

a comunidade florestal desejada.  

Segundo a revisão de Palma e Laurence (2015) a maioria dos estudos de semeadura direta utilizam uma 

média de dez espécies, entretanto, o ideal, sobretudo nas paisagens altamente fragmentadas e ameaçadas como as do 

Bioma Mata Atlântica (Engel e Parrota, 2001; Metzger et al., 2009), é necessário que se utilize grande riqueza de 

espécies de ambos os grupos de plantio, de forma a garantir efetivamente que processos ecológicos responsáveis pela 

formação e manutenção de comunidades florestais surjam de forma rápida na área em processo de restauração. 

Dispondo-se das muitas espécies da formação florestal desejada, pertencentes aos diferentes grupos de status 

sucessional, as espécies devem então ser alocadas nos grupos de plantio/semeadura, ou seja, no grupo das espécies 

de recobrimento que devem garantir a fase de estruturação, e no grupo das espécies de diversidade que garantam a 

fase de consolidação (Brancalion et al., 2015).  

No processo de seleção das espécies, a etapa mais complexa e custosa é a obtenção das sementes 

(Mortlock, 2000), uma vez que o número de espécies disponibilizadas no comércio é pequeno e faltam coletores 

experientes (Gibson-Roy et al., 2010). Dessa maneira, as espécies selecionadas e a quantidade de sementes a ser 

utilizada muitas vezes é limitada à disponibilidade de sementes, ao invés de ser definida por parâmetros ecológicos 

do ecossistema a ser restaurado (Araki, 2005; Burton et al., 2006).  

A definição da densidade adequada de sementes a serem empregadas em campo constitui-se ainda um dos 

maiores desafios práticos da semeadura direta visando à restauração florestal, pois se feita em densidade muito 

pequena pode não produzir o estabelecimento de populações autossustentáveis e não permitir um efetivo 

sombreamento e o controle de gramíneas invasoras, ao passo que, se em densidade elevada, pode aumentar a 

competição entre indivíduos, com consequente aumento de mortalidade e elevação dos custos de manutenção 

(Burton et al., 2006). Nos estudos de Flores-Aylas (1999) observou-se que o aumento na densidade de sementes não 

é suficiente para assegurar que a semeadura será bem-sucedida, este aumento deve ser associado com um preparo 

inicial da área a ser semeada. O preparo do solo, prévio à semeadura, minimiza as barreiras físicas que podem afetar 

o desenvolvimento radicular das plântulas, disponibiliza os nutrientes posicionados nas camadas mais profundas do 

solo e facilita a absorção de água (Santos Junior, 2000). 
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2.3. Plantio de Mudas 

Uma das primeiras técnicas de restauração ecológica utilizadas no Brasil, o plantio de mudas, é ainda a 

técnica mais empregada para a restauração de áreas que se encontram em alto grau de degradação, reduzida 

resiliência, com dominância de espécies exóticas invasoras e poucos ou nenhum fragmento remanescente em seu 

entorno (Ferreira et al., 2007; Brancalion et al., 2015). Embora seja uma das técnicas mais onerosas, é altamente 

recomendada, dado que as áreas a serem restauradas encontram-se em um alto grau de degradação, são ausentes de 

espécies in situ e os remanescentes florestais na paisagem são raros. Dessa forma, geralmente as áreas não possuem 

potencial de regeneração natural, o que leva à escolha de técnicas que apresentam sucesso nessas condições (Uhl et 

al., 1988; Parrotta e Knowles, 1999; Camargo et al., 2002, Brancalion et al., 2015). Sua preferência também se deve ao 

fato desse método ser aquele que permite maior controle e, portanto, maior previsibilidade no desenvolvimento 

temporal do processo de restauração (Barbosa et al., 2017), previsibilidade essa que é o principal objetivo perseguido 

pelo restaurador, ao permitir uma eficiência ecológica, garantir os investimentos feitos e possibilitar rápida satisfação 

das demandas sociais.  

O plantio convencional de mudas inicialmente era caracterizado pelo plantio de qualquer espécie florestal, 

inclusive exóticas que poderiam vir a se tornar invasoras posteriormente. O plantio tinha o objetivo de proteção da 

água e do solo e era embasado somente em características silviculturais e na formação de uma fisionomia florestal, 

deixando de lado os aspectos ecológicos. (Bellotto et al., 2009). Posteriormente, essa técnica foi ganhando 

embasamento ecológico, quando passaram a ser levados em consideração os processos ecológicos responsáveis por 

estruturar e manter a comunidade restaurada, como a sucessão ecológica e a dinâmica de clareiras (Isernhagen et al., 

2009). Portanto, passou-se a utilizar alta diversidade de espécies nos plantios, somente espécies nativas da região a ser 

restaurada e levar em consideração a ideia de grupos sucessionais. Atualmente as espécies são alocadas em grupos de 

plantio divididos entre recobrimento (ou recobrimento) e diversidade os quais se encaixam melhor nos objetivos da 

restauração. 

Assim como na semeadura direta ou em qualquer técnica de restauração ecológica, a escolha das espécies 

é uma etapa crucial para o sucesso dos projetos. Primeiramente, as espécies escolhidas devem ter o potencial de 

estruturar um dossel juvenil que irá recobrir rapidamente a área a ser restaurada, atuando positivamente no controle 

de gramíneas invasoras e catalisando a restauração, seja por meio do favorecimento do estabelecimento de mudas do 

grupo de diversidade (Brancalion et al., 2015) ou da melhoria das condições para a ocorrência de vida animal que 

possivelmente atuará como polinizadora e dispersora. Para que esse objetivo seja atendido, deve-se atentar à 

densidade de mudas utilizadas, levando em consideração o capital necessário para a compra das mudas e a 

expectativa de recobrimento da área. A densidade de mudas mais utilizada atualmente nos projetos de restauração é 

de 1.666 mudas por hectare, em um espaçamento de 3 x 2m, densidade essa que, segundo Rodrigues et al. (2009), 

resulta na cobertura da área a ser restaurada após dois anos da sua implantação. 

O plantio de mudas, ao ser comparado com a semeadura direta, apresenta maior taxa de sobrevivência, o 

que justifica sua ampla utilização nos projetos de restauração. Uma grande vantagem do plantio de mudas é a 

possibilidade de mecanização, que tem o poder de diminuir o tempo para a instalação dos projetos e ainda reduz a 

possibilidade de erros na etapa de implantação, uma vez que essa técnica já é bem desenvolvida tecnologicamente, 

apresentando soluções para vários casos, que vão desde a produção das mudas até o seu plantio em campo, 

garantindo assim maior sobrevivência e estabelecimento das mudas (Hüller, 2011). Os maiores desafios encontrados 

à prática dessa técnica são relacionados à escolha das espécies que irão incentivar a autoperpetuação da área a ser 
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restaurada, à utilização de grupos que criarão ambientes favoráveis para a restauração da diversidade de funções 

encontradas no ecossistema de referência, à inclusão do conceito genético na restauração (utilizar elevada diversidade 

genética nos plantios), à utilização de formas de crescimento além de arbóreas e arbustivas (Brancalion et al., 2015). 

Ferreira et al. (2002) ressaltam a importância de se realizarem pesquisas com o intuito de avaliar práticas 

que, aliadas ao plantio de mudas, podem oferecer algum resultado além do que normalmente é esperado, que 

promoverão uma redução de custos e conjuntamente potencializarão a restauração dos processos ecológicos. 

    

2.4. Controle de Gramíneas Invasoras 

Uma espécie exótica invasora é aquela espécie que não faz parte da composição natural do ecossistema, 

sendo que sua introdução tem o potencial de modificar os processos, funções e/ou serviços ecossistêmicos, 

ocasionando impactos negativos de âmbito econômico e ambiental (Mooney & Hobbs, 2000; Espíndola et al., 2005; 

Simberloff, 2010). Essas espécies são caracterizadas, principalmente, pelo seu alto potencial competitivo e capacidade 

de colonizar e dominar uma ampla variedade de ambientes (Valéry et al., 2008). Os distúrbios naturais e aqueles 

causados pela ação humana facilitam a colonização de áreas por gramíneas invasoras, visto que eles tornam os 

ambientes mais susceptíveis, diminuindo sua resiliência, e, consequentemente, a resiliência de suas espécies nativas 

que se encontram em desvantagem em comparação com às espécies invasoras, por apresentarem menor potencial 

competitivo (Moyle & Light, 1996; Pimentel et al., 2005).  

A grande maioria das gramíneas invasoras encontradas no Brasil é de origem africana e foi introduzida de 

forma acidental ou com objetivos econômicos, encontrando-se amplamente distribuída em todos os ecossistemas 

brasileiros e sendo responsável pelo desaparecimento de espécies nativas, consequência do seu alto poder 

competitivo e de sua agressividade (Pivello et al.,1999; Matos & Pivello, 2009). A biologia das gramíneas invasoras 

justifica o seu alto potencial competitivo através de aspectos como seu metabolismo C4, que possibilita a colonização 

de áreas sem cobertura vegetal e com alta incidência solar; suas altas taxas de crescimento, rebrota e regeneração; alta 

taxa fotossintética e eficiente absorção de nutrientes do solo, apresentando bom desempenho em solos pobres em 

nutrientes; reprodução eficiente, explicada pela intensa produção de propágulos de forma assexuada e sexuada, e de 

dispersão dos mesmos, aliada a uma alta taxa de germinação de suas sementes; e sua característica heliofila 

(Coutinho, 1982; Baruch et al., 1985; D’Antonio & Vitousek, 1992; Freitas, 1999; Pivello et al., 1999). 

Uma das maiores barreiras encontradas na prática da restauração ecológica é a presença de gramíneas 

invasoras que, por meio da competição (Toledo et al., 2001) e alelopatia, podem tornar-se um obstáculo para a 

emergência e/ou ao desenvolvimento das espécies desejadas (Souza et al., 2003). É muito comum a presença de 

gramíneas nas áreas a serem restauradas, o que apresenta um grande desafio para a restauração das mesmas, pois 

essas gramíneas são agressivas e competem com as mudas plantadas ou com sementes recém germinadas por 

nutrientes, água e luz (Aguirre, 2012).  Uma forma de solucionar este problema é o monitoramento e constante 

capina da área plantada ou semeada (manutenção) para reduzir a ocorrência de espécies invasoras, no entanto, essa é 

uma atividade que aumenta significativamente o custo de implantação (Davide et al., 2000).  

O controle dessas gramíneas é fundamental para o desenvolvimento ambiental e agrícola do país, dado 

que essas espécies apresentam-se como um filtro ecológico muito intenso (Brancalion et al, 2015). Intervenções são 

necessárias e apresentam como objetivo principal a diminuição da densidade de gramíneas invasoras e o controle da 

sua dispersão e distribuição no território brasileiro. Segundo Brancalion et al. (2015), essas intervenções ou métodos 
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de controle podem ser divididos em três categorias: controle mecânico, de manejo e químico. O primeiro refere-se à 

utilização de técnicas que ocasionam lesões físicas nas plantas consideradas invasoras, como capina manual com 

enxadas, roçagem, queimadas e práticas de preparo do solo. 

Além de atuar na melhoria do microssítio, o preparo do solo também é essencial para o controle 

mecânico de gramíneas invasoras, uma vez que o revolvimento do solo pode eliminar grande parte dessas gramíneas 

por meio da trituração e também retarda o desenvolvimento das plantas remanescentes (Donath et al., 2007; Kiehl et 

al., 2010). Esse benefício de controle depende muito das espécies de gramíneas presentes na área degradada, pois em 

muitos casos o revolvimento do solo expõe as sementes dormentes de gramíneas ao sol, favorecendo a sua 

germinação e estabelecimento, aumentando assim a sua presença localmente. Nesses casos, faz-se necessária a 

adoção e/ou integração de diferentes técnicas de controle para que não ocorra o reinfestamento da área. 

As técnicas de manejo são aquelas que normalmente interferem no desenvolvimento das gramíneas por 

meio da diminuição da intensidade de luz que chega até elas. Segundo Cabin et al. (2002), a maioria dessas espécies 

invasoras são intolerantes à sombra e podem ser eliminadas por espécies nativas de rápido crescimento que fornecem 

uma boa cobertura da área em um curto prazo, logo o grupo de recobrimento apresenta papel primordial no controle 

de espécies invasoras, resultando numa possível redução dos custos com controle de gramíneas (Rodrigues, 2010). 

Portanto, a diminuição do nível de luz por meio do fechamento do dossel promove melhorias nas condições do 

microssítio, tornando-o ideal para o estabelecimento de indivíduos de diversidade, além de atuar no controle de 

plantas invasoras (Nave e Rodrigues, 2007).  

O controle de gramíneas nas entrelinhas de plantios ou semeaduras é comumente feito por meio de 

capina, seja ela manual, mecanizada ou química. Todavia, culturas anuais também podem ser utilizadas no seu 

controle, uma vez que podem produzir até 60% de sombra, impedindo que ocorra o desenvolvimento dessas 

gramíneas (Silva et al., 2015a). Do ponto de vista ecológico, uma cultura anual tem o potencial de melhorar as 

características físicas e químicas do solo, fornecendo um microssítio mais apropriado para o crescimento e 

desenvolvimento de espécies nativas (Balandier et al., 2009; Vieira et al., 2009). Além da vantagem ecológica, a 

utilização momentânea, por até dois anos, de uma cultura anual (vários ciclos de plantio) na entrelinha de um plantio 

ou semeadura pode ser uma maneira de manter uma oferta local de comida, ou aumentar a renda e o interesse de 

proprietários rurais para que o plantio florestal estabelecido crie um dossel fechado. Silva et al. (2015a), constatam 

que estudos sobre os impactos das espécies anuais sobre as espécies nativas são necessários, devendo ser avaliados 

futuramente.  

Outras opções para se realizar o controle das gramíneas invasoras são os métodos de controle químico, 

que atualmente são os mais utilizados em todo o Brasil e, em comparação aos outros, é o método mais oneroso do 

processo de restauração. Esse método utiliza-se de compostos químicos, comumente denominados herbicidas, que 

atuam em fases específicas do metabolismo das gramíneas invasoras, impedindo-as de completar as reações químicas, 

causando sua morte (Martins et al., 2011).  Existe uma infinidade de tipos de herbicidas, como aqueles que atuam na 

germinação de sementes, aqueles que atuam de acordo com o tipo de folha da gramínea e o sistêmico, os quais não 

são seletivos para nenhum tipo de planta. Dentre os herbicidas, o mais utilizado mundialmente é o glifosato, 

caracterizado como um herbicida sistêmico e hidrossolúvel, que atua no impedimento da ocorrência da rota do ácido 

chiquímico, que tem como produtos a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, aminoácidos primordiais para a divisão 

de células meristemáticas e síntese de proteínas (Cole et al., 1983). Trata-se de um herbicida responsável por 60% da 

renda gerada pela venda de herbicidas não seletivos no mundo (Toledo et al., 2003). 
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Como o controle de gramíneas invasoras é um dos fatores mais onerosos no processo de restauração 

florestal, é desejável a criação de novas técnicas que venham a reduzir os custos de controle por meio de capinas 

químicas ou mecanizadas. Técnicas como a implantação de uma cobertura transitória ou a poda da gema apical de 

espécies de recobrimento apresentam baixo custo quando comparadas a técnicas tradicionais de controle, além de 

serem de fácil aplicação no campo em larga escala e de poderem ser utilizadas em plantios, semeaduras, ou mesmo 

associadas à condução da regeneração natural ou a transferência ou indução do banco de sementes do solo 

(Brancalion et al., 2015). 

 

2.5. Quebra da Dominância Apical 

A dominância apical é definida por Cline (1991) como uma inibição advinda do ápice do caule que 

impede o desenvolvimento das gemas laterais. Quando a dominância apical é retirada, ocorre um maior 

desenvolvimento de ramos laterais (Taiz e Zeinger, 2004) e, como consequência, tem-se a possibilidade de formação 

de uma copa mais ampla, fornecendo maior recobrimento do solo (Magnin, 2014). Os fatores que regulam esse 

fenômeno são os nutrientes, hormônios, luz e gravidade (Cline, 1991). O corte da gema apical acontece de forma 

natural, como consequência da ação predatória ou dos ventos, e por meio da ação antrópica, utilizando-se de técnicas 

como a poda do ápice caulinar ou a poda química com a utilização de hormônios.  

A estrutura da copa é fortemente influenciada pela dominância apical, fenômeno que controla a 

bifurcação e o formato das copas de acordo com as condições microclimáticas locais (Cline, 1991; Ongaro e Leyser, 

2007). Tal fato influencia diretamente o potencial de reprodução das espécies, dado que a absorção de radiação e 

sincronismo de florescimento das plantas acontece em função da arquitetura da copa (Ward e Leyser, 2004). Frente a 

esse grande potencial, têm-se desenvolvido novas técnicas de manejo baseadas na poda gema apical, com o intuito de 

modelar espécies utilizadas na ornamentação e causar um aumento na produção alimentícia (Loreti e Pisani, 1990). 

Muleba et al. (1983) observaram que há um aumento da produção de milho decorrente da quebra da dominância 

apical.  

Potencialmente a poda apresenta vantagens ecológicas, como redução no tempo de formação do dossel 

inicial fechado numa área degradada, criando mais precocemente um habitat florestal favorável à sobrevivência e à 

regeneração local de espécies tolerantes à sombra tipicamente florestais. Pode atuar também no controle de espécies 

intolerantes à sombra que estejam competindo com espécies florestais, aumento da fixação de carbono e produção 

de mais flores e frutos. Embora não existam trabalhos publicados sobre o emprego dessa técnica em restauração de 

florestas, em estudo recente, a aplicação desse método em espécies da Floresta Estacional Semidecidual mostrou-se 

promissora, sugerindo que ela tem grande potencial de se tornar acessível e barata (Magnin, 2014).  

Uma das maiores vantagens econômicas seria a redução dos custos com ações de controle de gramíneas, 

uma vez que a poda promove um aumento da área da copa e consequente um sombreamento precoce e maior das 

gramíneas invasoras, além de tornar a restauração ecológica mais atrativa para proprietários ou financiadores de 

projetos, pois o custo da poda apical seria mínimo quando comparado ao custo do controle de gramíneas, tornando 

possível a aplicação de uma mesma quantidade de recursos financeiros para a restauração de mais áreas, ou de áreas 

maiores. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar, por meio de dois experimentos, a sobrevivência e o 

crescimento inicial de indivíduos de espécies arbustivo-arbóreas da Floresta Estacional Semidecidual introduzidas 

através de semeadura direta ou plantio de mudas, e avaliar três estratégias para o controle de gramíneas  nas 

entrelinhas do plantio de espécies arbóreas nativas: controle tradicional por meio da capina química, o cultivo de 

milho  nas entrelinhas para criar um dossel transitório que sombreie a entrelinha e poda da gema apical das espécies 

arbóreas de recobrimento para promover o aumento da área das suas copas e formar mais precocemente o dossel 

florestal no local, controlando com o  sombreamento as  gramíneas.  

 

3.1. Semeadura Direta (Dezembro de 2016 - Abril de 2017) 

Avaliar a emergência de plântulas semeadas em linhas de espécies arbustivo-arbóreas da Floresta 

Estacional Semidecidual, e o controle das gramíneas competidoras nas entrelinhas, por meio da capina tradicional ou 

da criação de um dossel transitório criado pela semeadura direta de milho. 

Os objetivos específicos foram:  

-Avaliar a emergência de plântulas de espécies arbóreas semeadas para promover a estruturação e a 

consolidação; 

-Comparar se a semeadura de milho nas entrelinhas, sem a posterior execução de capinas, reduz a 

cobertura local de gramíneas de forma similar à obtida sem a semeadura de milho e com capina química; 

-Realizar um levantamento de custos de implantação da semeadura direta. 

 

3.2. Plantio de Mudas (Outubro de 2017 – Julho de 2018) 

Avaliar a sobrevivência e crescimento inicial do plantio em linhas de mudas de espécies arbustivo-

arbóreas da Floresta Estacional Semidecidual e avaliar o controle das gramíneas competidoras nas entrelinhas por 

meio da capina tradicional, da criação de um dossel transitório formado pela semeadura direta de milho, ou da 

indução do aumento da área das copas de indivíduos das espécies de recobrimento por meio da poda de suas gemas 

apicais. 

Os objetivos específicos foram:  

-Avaliar o estabelecimento, a sobrevivência e o crescimento das plântulas das espécies arbóreas plantadas 

em cada condição de controle de gramíneas; 

-Avaliar se a poda da gema apical dos indivíduos plantados das espécies arbóreas de recobrimento 

interfere na sobrevivência e área da copa desses indivíduos; 

-Comparar a eficiência em se reduzir a porcentagem de cobertura de gramíneas nas situações em que o 

milho foi implantado e onde houve controle químico; 

-Avaliar se existe efeito dessas reduções de gramíneas sobre a sobrevivência e o crescimento das mudas 

das espécies arbóreas plantadas nas linhas adjacentes a esse controle; 

- Realizar um levantamento de custos durante toda a execução do experimento. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Caracterização da área de estudo 

O bioma Mata Atlântica, localizado ao longo da costa litorânea brasileira, é constituído por grande 

diversidade de espécies e apresenta elevado grau de endemismo (Mittermeier et al., 2004), sendo considerado um dos 

hotspots de diversidade que mais carecem de ações de restauração (Laurance, 2009). No passado esse bioma era 

representado por uma cobertura de 1,3 milhões de km² que foi reduzida a 28% da sua cobertura original (Rezende et 

al., 2018a), encontrando-se atualmente em um alto grau de fragmentação e degradação, sendo representado, em sua 

grande maioria, por fragmentos florestais que não ultrapassam 50 hectares de área total (Ribeiro et al., 2009). 

Este bioma é constituído por diversas formações florestais, dentre as quais se ressaltam as Florestas 

Estacionais Semideciduais (FES) (Oliveira‐Filho e Fontes, 2000; Scarano, 2009), por ser uma das formações que 

sofreram intensamente com a degradação nos séculos XIX e XX (Oliveira-Filho et al., 1997). As FES ocupavam 

grandes áreas no estado de São Paulo e foram reduzidas a 8,2% da sua cobertura original (Rodrigues e Bononi, 2008; 

Aguirre, 2012) devido à pressão exercida por atividades agropecuárias, extração madeireira, atividades de caça e 

incêndios (Tabarelli et al., 2005).  

O município de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, (Figura 1) está localizado entre as 

coordenadas 22º11’27”S e 46º44’27”W a uma altitude de 870 metros em relação ao nível do mar (Chaves, 2014). O 

clima da região é Cwa – representado por um verão quente/chuvoso e inverno seco, com temperaturas elevadas que 

podem atingir uma média de 23°C (Alvarez et al., 2013).  

 

 
Figura 1.  Foto aérea de parte da Fazenda Horto Paineiras no município de Espírito Santo do Pinhal (SP) em que são indicadas 
as áreas onde foram implantados os experimentos. Os indicadores amarelos correspondem a disposição do experimento de 
semeadura direta e os indicadores vermelhos correspondem aos blocos do experimento de plantio de mudas. (Fonte: Google 
Earth, acesso – outubro de 2016) 
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Em relação à vegetação, pode-se afirmar que se trata de uma zona ecotonal, caracterizada principalmente 

pelo contato entre Mata Atlântica e Cerrado (Chaves, 2014). Contudo, predominam componentes da Floresta 

Estacional Semidecidual na área onde o estudo foi conduzido. Segundo o mapa publicado pelo IBGE – EMBRAPA 

(2001), o solo do município é predominantemente argissolo vermelho-amarelo e podem ser encontradas porções de 

latossolo vermelho em pequenas manchas. 

O experimento foi conduzido na Fazenda Horto Paineiras, pertencente à empresa International Paper, e 

sua implantação e monitoramento contou com o apoio logístico da mesma. O histórico de uso e ocupação do solo 

desta propriedade foi caracterizado pelo cultivo de cana-de-açúcar até o ano de 2003, quando as áreas de produção 

foram convertidas para a cultura do eucalipto e houve a parcial restauração florestal das áreas de preservação 

permanente (APP) e de Reserva Legal.  

Um dos métodos utilizados foi a condução da regeneração natural, entretanto, como a área encontrava-se 

dominada por gramíneas invasoras, principalmente pelo capim-colonião (Panicum maximum Jacq.) (Figura 2), não se 

obtiveram resultados satisfatórios, fazendo-se necessário o uso de outras alternativas para reverter o quadro de 

degradação encontrado na área.  

A gramínea exótica invasora Panicum maximum Jacq. (capim-colonião) pertence à família Poaceae e é de 

origem africana, tendo sido introduzida no Brasil colonial com o intuito de se criar pastagens para a produção animal 

(Silva, 1968). Essa espécie apresenta um alto poder competitivo, sendo classificada como uma espécie invasora 

agressiva, devido a sua capacidade de formar touceiras resistentes e propagar-se de forma assexuada e através da 

dispersão de propágulos pelo vento e avifauna (Silva, 1969). Segundo Souza e Batista (2004), trata-se de uma 

gramínea capaz de se desenvolver no sub-bosque de áreas em restauração, principalmente aquelas áreas onde não 

houve o fechamento do dossel. 

 

     

Figura 2. Áreas de preservação permanente da Fazenda Horto Paineiras onde foi implantado o experimento em que se pode 
observar a grande dominância de gramíneas invasoras (A e B). (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), outubro de 2016). 

 

Os dados mensais referentes à precipitação pluviométrica e temperaturas médias, para a cidade de 

Espírito Santo do Pinhal, dos anos de 2016, 2017 e 2018, foram obtidos junto a Embrapa Informática Agropecuária 

e o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), através do sistema web 

Agritempo (Figura 3). Os valores anuais para os anos de 2016, 2017 e 2018 foram 1420,89 mm, 1132,19 mm e 

977,37 mm, respectivamente. 

 

 

 

 

A B 
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Figura 3. Precipitação média mensal (A) e temperatura média mensal do ar (B), para a cidade de Espirito Santo do Pinhal (SP), 
durante o período do estudo (novembro 2016 a agosto de 2018). Fonte: AGRITEMPO (2018). 

 

4.2. Semeadura Direta 

4.2.1. Escolha das espécies 

No presente experimento, foi feita a semeadura direta em pontos usando-se como referência espécies 

arbóreas da Floresta Estacional Semidecidual. Para a criação de uma lista inicial de espécies de interesse, utilizaram-se 

como critérios de seleção:  as espécies de árvores escolhidas deveriam ter ampla distribuição nas FES do estado de 

A 

B 
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São Paulo, em sua maioria deveriam ser espécies de dossel para a garantir a formação e manutenção desse estrato, 

deveriam ser espécies arbóreas pioneiras, secundárias iniciais e clímaces (maioria de dossel e poucas de sub-bosque), 

para poder garantir as fases do processo de restauração e serem preferencialmente zoocóricas para favorecer a 

atração de dispersores e um maior aporte de sementes na área em restauração.  Sempre que possível também se 

optou por espécies com sementes de aproximadamente 1cm2 ou mais, pois elas tendem a apresentar maiores taxas de 

germinação e sobrevivência no campo (Doust et al., 2006; Palma e Laurence, 2015; Pellizzaro, 2016).   

Com base nos critérios de seleção apresentados e auxílio da literatura obteve-se uma lista inicial de 101 

espécies. Todavia, nem sempre foi possível adquirir todas essas espécies, seja pela sua indisponibilidade no mercado 

ou pelo preço, às vezes, exorbitante. Outro fator importante que interferiu na obtenção das espécies foi a opção por 

usar apenas sementes recém colhidas (2016) para se obterem espécies com sementes que ainda tivessem maior 

viabilidade, esperando-se assim uma maior germinação no campo. Apesar da preocupação em se comprarem as 

sementes de coletores experientes, que atuam no ramo por anos, a riqueza de espécies obtida foi limitada àquelas 

espécies com maior importância comercial, e então disponíveis. Acredita-se que no futuro, com o desenvolvimento 

da semeadura direta, crescerá a oferta de espécies para a compra, sendo ideal o uso de pelo menos 80 espécies, como 

já se emprega em plantios (Rodrigues et al., 2009). Todavia, com as restrições atuais, o número final de espécies 

empregadas neste estudo foi de 36 espécies (Tabela 1), procedentes de diversos coletores, um número bem menor 

que o ideal, mas bastante superior ao normalmente empregado em outros estudos (Palma e Laurence, 2015), o que 

permitiu discutir o potencial da semeadura direta de alta riqueza.  
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Tabela 1.  Espécies arbóreas da Floresta Estacional Semidecidual utilizadas na semeadura direta no Horto Paineiras, Município de 
Espírito Santo do Pinhal (SP), dezembro de 2016. GE= Grupo Ecológico, S/cova= sementes por cova (sujeito à 
disponibilidade das sementes), P= Pioneiras, NP= não pioneiras e P/NP=espécie se enquadra no grupo das pioneiras e não 
pioneiras. * O tamanho da semente impossibitou a sua contagem. 

Grupo GE Nome Científico Nome Popular 
Síndrome de 

Dispersão 
S/cova 

R
E

C
O

B
R

IM
E

N
T

O
 

P Citharexylum myrianthum Cham. pau-viola Zoocórica 10 

P Croton urucurana Baill sangra-d'água Autocórica 20 

P Casearia sylvestris Sw.  guaçatonga Zoocórica ~40 

P/NP Luehea divaricata Mart. e Zucc. açoita-cavalo-miúdo Anemocórica 10 

P/NP Colubrina glandulosa Perkins saguaragi-vermelho Zoocórica 20 

NP Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna paineira Anemocórica 5 

P Trema micrantha (L.) Blume pau pólvora Zoocórica 20 

P Solanum granulosoleprosum Dunal fumo-bravo Zoocórica 20 

P Senna macranthera (DC. ex Collad.)H.S. Irwin e Barneby fedegoso/piteira Autocórica 20 

P Senegalia polyphylla (DC.) Britton e Rose monjoleiro Autocórica 10 

P Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-branca Zoocórica 10 

P Mabea fistulifera Mart. mamoninha Autocórica 5 

P Heliocarpus popayanensis Kunth pau-jangada/algodoeiro Anemocórica 5 

P Guazuma ulmifolia Lam. mutambo Zoocórica 10 

P Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan angico Autocórica 10 

P Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. pau-jangada/tapiá Zoocórica 20 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 

NP Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. chuva de ouro Autocórica 20 

NP Cedrela fissilis Vell. cedro rosa Anemocórica 10 

NP Esenbeckia leiocarpa Engl.  guarantã Autocórica 10 

NP Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. pau-marfim Anemocórica 10 

NP Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. araribá Anemocórica 5 

NP Cordia ecalyculata Vell. café-de-bugre Zoocórica 20 

NP Chrysophyllum gonocarpum (Mart. e Eichler ex Miq.) Engl. aguaí Zoocórica 10 

NP Lafoensia pacari A.St.-Hil. dedaleiro Anemocórica 10 

P Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. canafístula Autocórica 20 

NP Pterogyne nitens Tul. amendoim-bravo Anemocórica 10 

NP Trichilia pallida Sw. baga-de-morcego Zoocórica 2 

P Cecropia pachystachya Trécul embaúba branca Zoocórica  * 

P Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. e Planch. maria-mole Zoocórica 10 

NP Genipa americana L. jenipapo Zoocórica 10 

NP Guarea macrophylla Vahl marinheiro-do-brejo Zoocórica 3 

NP Myroxylon peruiferum L.f. cabreúva Anemocórica 10 

NP Eugenia involucrata DC. cereja do mato Zoocórica 20 

NP Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. ipê felpudo Anemocórica 10 

NP Hymenaea courbaril L. jatobá Zoocórica 5 

NP Ficus guaranitica Chodat figueira-branca Zoocórica 10 

 
Em todas as áreas de semeadura de nativas, o mesmo conjunto de espécies foi empregado, sendo as 

espécies obtidas subdivididas em dois grupos de semeadura (espécies de recobrimento e espécies de diversidade). A 

classificação através de grupos funcionais seguiu os moldes do trabalho de Nave e Rodrigues (2007) e a classificação 

em grupos sucessionais foi baseada na Resolução SMA57, 05/06/2016 e no livro de Barbosa (2017). 

No cálculo do número de sementes empregadas levou-se em consideração a pressuposição de três taxas 

de emergência que seriam relacionadas ao tamanho da semente, ou seja, para sementes maiores considerou-se uma 
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taxa de 40%, sementes médias de 20% e sementes pequenas de 10%. Aliada a essa taxa de emergência considerou-se 

para todas as espécies uma taxa única de sobrevivência de plântulas emergidas de 50 %, durante o primeiro ano, além 

da exigência de que cada espécie fosse representada por três indivíduos em cada parcela (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Densidade de sementes necessárias de acordo com o tamanho das sementes. 

Densidade de Sementes 

Tamanho da semente Grande Média Pequena 

Taxa de Germinação (%) 40 20 10 

Taxa de Sobrevivência (%) 50 50 50 

Nº de sementes por espécie 860 1240 1940 

 

4.2.2. Delineamento Experimental 

Foram instaladas três repetições do mesmo experimento em áreas de preservação permanente, 

apresentando dois tratamentos, cada um representado por quatro repetições de tratamentos em cada repetição do 

experimento. As parcelas ocuparam 972m², sendo que cada repetição do experimento contou com oito parcelas 

(7776 m²/bloco), totalizando 2,33 hectares.  

Foram empregados dois tratamentos, tratamentos A e B. O tratamento A corresponde à implantação de 

espécies de recobrimento e de diversidade na linha de plantio, à implantação de milho na entrelinha e ausência de 

qualquer manutenção das gramíneas após o preparo inicial. No tratamento B também foram implantadas espécies de 

recobrimento e diversidade nas linhas de semeadura, nos moldes do tratamento A, entretanto nas entrelinhas não foi 

semeado milho, fazendo-se nesse caso a manutenção tradicional via capina química.  

 

4.2.3. Implantação e Condução do Experimento 

Como a área de condução do experimento encontrava-se infestada com o capim-colonião (Panicum 

maximum Jacq.) (Figura 2), fez-se necessário o preparo do solo anterior à semeadura. Assim, toda a área começou a 

ser preparada em outubro de 2016 com a retirada mecânica das gramíneas com um trator de esteira (arranquio), o 

preparo das linhas de plantio, mantendo-se um espaçamento de 3 metros entre linhas de semeadura, e um 

nivelamento das linhas com uma grade niveladora. Para a melhoria nas condições de desenvolvimento do sistema 

radicular das plântulas emergidas, foi realizada uma subsolagem a 60 cm de profundidade. Nas linhas, foi feita 

também, a cada 2 metros, a abertura manual de covas com cerca de 5 centímetros de profundidade cada, ou seja, 

1.666 covas.ha-1. Essa densidade de covas semeadas equivale à densidade de mudas plantadas em restaurações feitas 

com plantio. Segundo Rodrigues et al. (2009), essa densidade de 1.666 mudas por hectare resulta na cobertura da área 

a ser restaurada após dois anos da sua implantação.  

Em dezembro de 2016, após o início da estação chuvosa, foi feita a semeadura direta nas linhas 

alternando-se nas covas uma espécie de recobrimento com uma espécie de diversidade, cada cova recebendo uma 

única espécie. A densidade de sementes empregada, conforme a tabela 1, foi distinta de acordo com a espécie 

considerada; e, após semeadas, as sementes foram recobertas com uma fina camada de terra para protegê-las da 

dessecação e da predação. Foram implantadas nove linhas de semeadura em cada parcela, alternando espécies do 
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grupo de recobrimento e diversidade (Figura 4). Cada linha de semeadura totalizava 36 metros de comprimento com 

covas a cada dois metros, resultando em 180 covas por parcela.  

Nas entrelinhas do tratamento A, foi realizado o plantio de linhas de milho. O milho utilizado foi o 

híbrido transgênico DKB390 que é resistente a pragas como a broca-do-colmo, lagarta-do-cartucho e a lagarta-da-

espiga, com um ciclo de vida de aproximadamente 150 dias. Cada entrelinha de semeadura recebeu três linhas de 

semeadura de milho, distanciadas 75 cm, onde o milho foi semeado manualmente em covas espaçadas 50 cm (figura 

4); e, juntamente com essa atividade, realizou-se a adubação do mesmo com adubo NPK 9-36-12.    

 

 
Figura 4. Diagrama mostrando detalhes dos tratamentos A e B nas parcelas experimentais, onde podem ser observadas as linhas 
de semeadura de milho no tratamento A e as linhas de semeadura de espécies arbóreas nos tratamentos A e B. Espécies de 
Recobrimento (R) e espécies de Diversidade (D). Município de Espírito Santo do Pinhal, SP, 2016. 

 

A manutenção da área de estudo foi realizada aos quatro meses após a semeadura das espécies nativas e 

do milho. Nessa manutenção efetuou-se um controle de gramíneas invasoras no tratamento B através da aplicação de 

herbicida com pulverizador costal manual e uso do chapéu de napoleão no bico do pulverizador, para limitar a área 

de contato e direcionar os produtos químicos utilizados, uma vez que o herbicida é sistêmico. O herbicida aplicado 

foi o de nome comercial Scout, comercializado pela Monsanto, mais conhecido pelo nome do seu ingrediente ativo 

Glyphosate, na dosagem de 1kg p.c./ha (quilogramas do produto comercial por hectare). 

 

4.2.4. Coleta e Análise dos dados  

Foram contabilizadas o número de plântulas que haviam emergido após 90 dias da semeadura, em 

fevereiro de 2017, por meio da observação visual. Essa coleta teve o objetivo de monitorar as condições do 

experimento e avaliar se havia a necessidade da realização de medidas corretivas, além de avaliar a emergência e o 

estabelecimento inicial das espécies, com intuito de discutir o impacto da densidade de sementes utilizada na 

emergência das espécies e o efeito inicial da cobertura de gramíneas na formação da comunidade inicial. Para a 
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análise desses dados coletados utilizou-se a estatística descritiva, uma vez que o número de indivíduos que emergiram 

não permitiu a análise de variância dos dados e teste de médias. 

A eficiência do milho no controle das gramíneas foi analisada, em abril de 2017, por meio de uma 

estimativa da porcentagem de cobertura das mesmas, uma medida que representa bem o estabelecimento das 

gramíneas nas áreas e apresenta grande facilidade para ser medida (Mantovani, 1990). Foram alocadas aleatoriamente 

nas entrelinhas de plantio, em todas as parcelas e em ambos os tratamentos, nove sub-parcelas circulares de 0,25m² e 

feita a estimativa visual da porcentagem de cobertura das gramíneas para os dois tratamentos, segundo os moldes de 

Martins (2011). Os dados referentes à cobertura de gramíneas não seguiram a distribuição normal, portanto fez-se 

necessário o uso de um teste não paramétrico para a análise dos dados. Utilizando-se o software SAS foi realizado o 

teste de Wilcoxon, com o intuito de avaliar se existiram diferenças entre os tratamentos relacionadas à cobertura de 

gramíneas.  

Considerações econômicas foram realizadas por meio da coleta dos dados referentes a todos os custos 

médios de todas as atividades de implantação, manutenção e monitoramento que ocorreram durante o estudo. 

Foram calculados os custos médios, pagos na ocasião, dos insumos, mão-de-obra, máquinas e equipamentos 

utilizados. O custo total foi padronizado para custos por hectare, para fim de comparações. 

 

4.3. Plantio de Mudas 

4.3.1. Escolha das espécies 

Nesse experimento foi realizado o plantio convencional de mudas de espécies arbóreas nativas que 

compõem a Floresta Estacional Semidecidual (Tabela 3). Como no experimento de semeadura direta, a seleção das 

espécies foi baseada nos seguintes critérios: espécies representantes de todos os grupos ecológicos (pioneiras, 

secundárias iniciais, clímaces e de sub-bosque), com o intuito de garantir as três fases do processo de restauração, 

serem preferencialmente zoocóricas para favorecer a atração de dispersores e um maior aporte de sementes na área 

em restauração, e caracteristicamente de dossel, para garantir a formação e manutenção desse estrato.  

Em todas as parcelas em que o plantio de mudas foi realizado, o mesmo conjunto de espécies foi 

empregado, sendo as espécies obtidas subdivididas em dois grupos de semeadura (espécies de recobrimento e 

espécies de diversidade). Como na escolha de espécies para a semeadura direta, a classificação através de grupos 

funcionais seguiu os moldes do trabalho de Nave e Rodrigues (2007) e a classificação em grupos sucessionais foi 

baseada na Resolução SMA57, 05/06/2016 e no livro de Barbosa (2017). 
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Tabela 3. Espécies arbóreas da Floresta Estacional Semidecidual utilizadas no plantio de mudas no Horto Paineiras, Município 
de Espírito Santo do Pinhal (SP), em outubro de 2017. GE= Grupo Ecológico, P= Pioneiras, NP= não pioneiras e 
P/NP=espécie se enquadra no grupo das pioneiras e não pioneiras. 

Grupo GE Nome Científico Nome Popular Síndrome de dispersão 

R
e
c
o

b
ri

m
e
n

to
 

P Alchornea glandulosa Poepp. e Endl. tápia Zoocórica 

P Casearia sylvestris Sw. guaçatonga Zoocórica 

P Croton floribundus Spreng. capixingui Autocórica 

P Citharexylum myrianthum Cham. pau-viola Zoocórica 

P Guazuma ulmifolia Lam. mutambo Zoocórica 

P Heliocarpus popayanensis Kunth algodoeiro Anemocórica 

P Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze capororoca-branca Zoocórica 

P Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. canafístula Autocórica 

P Solanum granulosoleprosum Dunal joá Zoocórica 

P Trema micrantha (L.) Blume pau-pólvora Zoocórica 

D
iv

e
rs

id
a
d

e
 

NP Astronium graveolens Jacq. guaritá Anemocórica 

NP Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. pau-marfim Anemocórica 

NP Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá-branco Anemocórica 

NP Cariniana legalis (Mart.) Kuntze jequitibá-rosa Anemocórica 

NP Cedrela fissilis Vell. cedro-rosa Anemocórica 

NP Cedrela odorata L. cedro-do-brejo Anemocórica 

NP Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna paineira-rosa Anemocórica 

P/NP Colubrina glandulosa Perk. sobrasil Zoocórica 

NP Cordia americana (L.) Gottschling e J.S.Mill. guaiuvira Anemocórica 

NP Cordia trichotoma (Vell.)  Arráb. ex Steud. louro-pardo Anemocórica 

NP Erythrina verna Vell. verna Autocórica 

NP Ficus obtusifolia Kunth gameleira Zoocórica 

NP Handroanthus heptaphyllus Mattos ipê-roxo-sete-folha Anemocórica 

NP Handroanthus impetiginosus Mattos ipê-roxo-de-bola Anemocórica 

NP Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos ipê-amarelo Anemocórica 

NP Lafoensia pacari A. St.-Hil. dedaleiro Anemocórica 

NP Jacaranda cuspidifolia Mart. jacarandá-branco Anemocórica 

NP Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. taiúva Zoocórica 

NP Psidium rufum Mart. ex DC. araçá-cagão Zoocórica 

NP Rhamnidium elaeocarpum Reissek saguaraji-amarelo Zoocórica 

NP Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê branco Anemocórica 

NP Tapirira guianensis Aubl. peito-de-pomba Zoocórica 

NP Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. peroba-rosa Anemocórica 

 

4.3.2. Delineamento Experimental 

O experimento foi instalado em áreas de preservação permanente seguindo o delineamento em blocos 

casualizados (DBC), apresentando quatro tratamentos em um total de 5 blocos, onde cada bloco continha uma 

parcela de cada tratamento.  As parcelas ocuparam uma área de 960 m², sendo que cada bloco contava com quatro 

parcelas (3840 m²/bloco), totalizando uma área de 1,92 hectares. Como os blocos apresentaram tamanho e forma 
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distintos, foi necessário adequar as parcelas para cada um deles, mantendo, contudo, mesma área e mesmo número 

de mudas. Nos blocos um e dois, as parcelas tinha a dimensão de 32 m x 30 m; o bloco três foi constituído por 

parcelas de 40 m x 24 m; e as parcelas dos blocos quatro e cinco foram de 72 m x 13,3 m. A diferença entre as 

dimensões das parcelas não influencia os resultados, uma vez que elas possuem a mesma área, o mesmo número de 

mudas plantadas (180 mudas/parcela), o mesmo espaçamento de plantio e a mesma composição de espécies. 

Foram empregados quatro tratamentos. Em todos os tratamentos foram implantadas as mesmas espécies 

nas parcelas, entretanto, em alguns tratamentos o milho foi implantado nas entrelinhas de plantio, aliado ou não à 

poda da gema apical das espécies de recobrimento. No tratamento M+P, o milho foi implantado na entrelinha de 

plantio aliado à poda das espécies de recobrimento, com ausência de qualquer manutenção das gramíneas após o 

preparo inicial. No tratamento M, foi semeado o milho nas entrelinhas de plantio e não foi realizada a poda das 

espécies de recobrimento. No tratamento P, não foi semeado o milho nas entrelinhas de plantio, fazendo-se aí a 

manutenção tradicional via capina química e a poda das espécies de recobrimento. Atuando como controle, no 

tratamento C não foi implantado o milho nas entrelinhas e nem feita a poda das espécies, realizando-se assim a 

capina química das gramíneas invasoras. 

 

4.3.3. Implantação e condução do experimento 

Após a realização da semeadura direta, a área foi novamente dominada pelo capim colonião, fazendo-se 

necessário o preparo prévio da área para que fosse possível o plantio de mudas na mesma área. Foi realizada, em 

setembro de 2017, a aplicação de herbicida com o intuito de controlar as gramíneas invasoras. Para tal, efetuou-se a 

aplicação de herbicida com pulverizador costal manual e o herbicida aplicado foi o de nome comercial Scout, 

comercializado pela Monsanto, mais conhecido pelo nome do seu ingrediente ativo Glyphosate, na dosagem de 1kg 

p.c./ha (quilogramas do produto comercial por hectare).  

Em outubro de 2017, o solo foi preparado, nos mesmos moldes daquele realizado para a semeadura 

direta, com a utilização de um subsolador de 60 cm de profundidade para a confecção das linhas de plantio dispostas 

em um espaçamento de três metros entre si. De forma manual, com o auxílio de enxadas, covas foram abertas a cada 

dois metros para o plantio das mudas e microbacias foram confeccionadas compreendendo um diâmetro de 

aproximadamente 60 cm, com a finalidade de contenção das águas das chuvas. A densidade total de covas foi 

baseada nos plantios convencionais onde se utilizam 1.666 covas.ha-1 (Rodrigues et al. ,2009). As mudas foram 

alocadas nas covas, distribuídas de forma intercalada entre os grupos de plantio (uma de recobrimento, três de 

diversidade), e efetuou-se a adubação das mesmas confeccionando covetas laterais, onde o adubo NPK 9-36-12 foi 

distribuído na quantidade de 200g/muda. 

Os plantios geralmente são implantados nas épocas de chuva, porém, como a implantação desse 

experimento se deu em outubro, a irrigação das mudas foi essencial para garantir a sobrevivência das mesmas. 

Portanto, três irrigações foram executadas na área, no mesmo mês do plantio, por meio de um caminhão pipa que 

com uma mangueira irrigava todas as mudas. 

Em condições normais, observa-se que com o tempo muitos indivíduos de espécies plantadas ou 

semeadas, em geral, espécies de recobrimento, têm a sua gema apical quebrada, comida ou ressecada. Essa perda 

induz o surgimento de uma bifuração no caule, com o aparecimento de dois ou mais ramos laterais que resultam, 

mais tarde, num aumento de área da copa, favocendo a formação de um dossel contínuo no local. Todavia, sendo 

um processo aleatório ele pode ou não acontecer, fazendo com que esse ganho de área, dentro de uma espécie ou 
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entre espécies, seja grande ou pequeno, não seguindo uma tendência previsível. Visando a aproveitar esse fenômemo, 

mas tentando torná-lo mais previsível, criou-se um tratamento que consiste no corte da gema apical de 10 espécies 

pertencentes ao grupo de recobrimento (Tabela 3). O objetivo dessa atividade foi proporcionar um possível aumento 

da área sombreada pela copa, uma vez que ao se retirar a gema apical a tendência é que se estimule o crescimento das 

gemas laterais, possibilitando a ocorrência da bifurcação do caule e um consequente aumento de copa. A poda 

aconteceu nos tratamentos M+P e P e foi realizada pelo uso de uma tesoura de poda, onde foi cortada a parte apical 

do caule equivalente aos cinco centímetros abaixo da gema apical.  

A semeadura de milho nas entrelinhas de plantio foi executada no mês de dezembro de 2017, objetivando 

o controle de gramíneas invasoras. Nos tratamentos P + M e M, o milho foi semeado manualmente nas entrelinhas 

de plantio com o auxílio de uma enxada para a confecção dos sulcos e juntamente com essa operação foi realizada a 

sua adubação, utilizando o adubo NPK 4-14-8. Cada entrelinha de semeadura recebeu três linhas de semeadura de 

milho, distanciadas 75 cm, onde o milho foi semeado manualmente em covas espaçadas 50 cm. O milho utilizado foi 

o cultivar Ipanema que é resistente às principais doenças que atacam essa cultura e tem um ciclo de vida de 

aproximadamente 120 dias. 

Nos tratamentos P e C, o milho não foi semeado e o desenvolvimento espontâneo das gramíneas foi 

controlado por capina química. Efetuou-se o controle de gramíneas invasoras, em três momentos, pela aplicação de 

herbicida com pulverizador costal manual e uso do chapéu de napoleão no bico do pulverizador, para limitar a área 

de contato e direcionar os produtos químicos utilizados, uma vez que o herbicida é sistêmico. O herbicida aplicado 

foi o de nome comercial Scout, comercializado pela Monsanto, mais conhecido pelo nome do seu ingrediente ativo 

Glyphosate, na dosagem de 1kg p.c./ha. 

Além do controle das gramíneas invasoras, foi executado, periodicamente, o controle de formigas 

cortadeiras na área por meio da distribuição de iscas formicidas granuladas, à base de sulfluramida, em toda a área de 

estudo. 

 

4.3.4. Coleta e Análise dos Dados 

Após o plantio das mudas e aplicação dos tratamentos foi realizado o monitoramento trimestral do 

experimento, de acordo com as estações do ano, sendo o primeiro realizado no verão (dezembro 2017), o segundo 

no outono (abril 2018) e o terceira no inverno (julho 2018). Esse monitoramento teve o objetivo de avaliar a 

sobrevivência, estabelecimento e crescimento das espécies, e o efeito da cobertura de gramíneas na formação da 

comunidade inicial. Em todos os monitoramentos, foram coletados dados como a altura total das espécies e sua 

sobrevivência. A sobrevivência foi avaliada através de inspeções visuais da área, em que foram considerados vivos 

todos os indivíduos que apresentaram o caule sem sintomas de dessecação mesmo quando na ausência de folhas, ou 

seja, ao realizar uma injúria no caule, o seu interior deveria se encontrar verde para que o indivíduo fosse considerado 

vivo. Aos nove meses após o plantio, observou-se a ocorrência de regeneração natural na área em estudo, e muita 

das vezes não foi possível diferenciar os indivíduos plantados dos regenerados, dessa forma todos foram contados. 

Todos os indivíduos vivos tiveram sua altura medida através de uma régua de madeira graduada, por meio da qual 

mediu-se a altura da base até a inserção da folha mais alta. 

O efeito do corte da gema apical no comportamento da copa das espécies de recobrimento foi analisado 

através da coleta de dados como área da copa e número de bifurcações das espécies de recobrimento. A área de 
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cobertura de copas é definida por Greig-Smith (1983) como “ a proporção do solo ocupada pela projeção 

perpendicular da parte aérea dos indivíduos da população ou comunidade em análise” e é calculada com as médias, 

maior e menor, do seu diâmetro. Para tal, foram coletados em campo os dois diâmetros das copas das espécies que 

sofreram o corte da gema apical com o auxílio de uma trena, por meio da qual coletou-se os diâmetros paralelo e 

perpendicular à linha de plantio e calculou-se a área da copa utilizando a fórmula da área de uma elipse (A=πxrxr, 

onde r são os diâmetros da elipse). O número de bifurcações foi contabilizado através da contagem do número de 

ramos principais das espécies de recobrimento. 

A eficiência do milho no controle das gramíneas foi analisada através de uma estimativa visual da 

porcentagem de cobertura das mesmas, no outono e no inverno. Foram alocados de forma aleatória nas entrelinhas, 

em todas as parcelas de todos os blocos, cinco sub-parcelas circulares de 0,25 m² e feita a estimativa visual da 

porcentagem de cobertura das gramíneas para os quatro tratamentos, segundo os moldes de Martins (2011).  

As análises estatísticas foram realizadas com o software R-project. Para as variáveis contagem de indivíduos 

(%), altura (cm), área da copa (m²), número de bifurcações e cobertura de gramíneas (%), inicialmente, os testes de 

homogeneidade de variâncias de Levene’s; e de normalidade dos erros de Shapiro – Wilk, foram aplicados às 

variáveis para a validação das pressuposições da análise da variância (ANOVA). Quando elas não foram aceitas, os 

dados foram transformados de acordo com a metodologia de Box-Cox. 

Quando todos os pressupostos foram aceitos, as variáveis foram submetidas a ANOVA em nível de 

significância de 5%, seguindo o modelo: 

 

Sendo, Yijk o valor observado na parcela que recebeu o i-ésimo bloco, na j-ésima poda, na k-ésima milho e na l-

ésima espécie, μ a constante inerente a toda população, bi o efeito devido ao i-ésimo bloco, pj o efeito da j-ésimo 

poda, mk o efeito devido ao k-ésima efeito do milho, el o efeito devido a l-ésima espécie , e εijkl o efeito dos fatores 

não controlados do i-ésimo bloco, na j-ésimo poda, no k-ésima milho e l-ésima espécie. 

Quando o teste F da ANOVA mostrou que houveram diferenças significativas entre as podas, entre o efeito do 

milho, entre o efeito das espécies e/ou entre a interação entre esses fatores, as médias das variáveis foram 

comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. 

Considerações econômicas foram realizadas através da coleta dos dados referentes a todos os custos médios de 

todas as atividades de implantação, manutenção e monitoramento que ocorreram durante o estudo. Calculou-se os 

custos médios, pagos na ocasião, dos insumos, mão-de-obra, máquinas e equipamentos utilizados. O custo total foi 

padronizado para custos por hectare para fins de comparação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Semeadura Direta 

Em toda a área do experimento, foram encontrados 206 indivíduos que emergiram e estavam se 

desenvolvendo, correspondendo a 8% do número de indivíduos esperado (esperava-se um total de 2575 indivíduos). 

A maioria das espécies obteve baixos valores de taxa de emergência no campo, mas que estão em concordância com 

trabalhos de revisão sobre semeadura direta, onde essa taxa varia em torno de 18% (Palma & Laurance 2015; Ceccon 

et al., 2016). Outros estudos também apresentaram baixos valores para a emergência das espécies testadas, como Meli 

et al. (2017) observaram uma taxa média de 8.2%; Isernhagen (2010), Brant (2015) e Leite (2017) que verificaram uma 

taxa média de 11% em campo; e Araki (2005), ao implantar um experimento com semeadura direta observou que 

não houve emergência de nenhuma das espécies semeadas. Em contrapartida, existem estudos que apresentaram 

taxas de emergência médias de 20% (Oliveira et al., 2011; Silva et al. 2015b; Ribeiro 2017). Engel e Parrota (2001) 

apontam que estudos de semeadura direta que apresentaram baixas taxas de emergência raramente são divulgados na 

literatura. Entretanto, esses resultados são tão fundamentais para o sucesso de restaurações futuras quanto os 

demonstrados por experimentos com elevada emergência, aqueles que praticam restauração devem divulgar seus 

métodos e resultados, de forma que seja possível entender melhor as variações e as diferentes respostas oriundas dos 

projetos de restauração (Rother et al., 2013; Brudvig, 2017).  

Observou-se a emergência e desenvolvimento de indivíduos de 28 espécies, pertencentes a oito famílias, 

representando 77,78% do total de espécies semeadas (Tabela 4). Dentre as espécies que emergiram, a identificação de 

apenas oito delas não foi possível, uma vez que as plântulas ainda estavam em estágio inicial de desenvolvimento, 

compostas somente por suas folhas cotiledonares. Pellizaro (2016) encontrou resultados similares aos encontrados 

nessa pesquisa para a emergência das espécies semeadas, com uma porcentagem de estabelecimento de 86% das 

espécies em seu estudo. Dentre as 36 espécies, 16 não ocorreram na área de estudo e, sendo assim, elas podem fazer 

parte do grupo das espécies que não foram identificadas ou das que não germinaram.  Isernhagen (2010) atribuiu a 

não ocorrência das espécies Trema micrantha e Colubrina glandulosa ao processo de quebra de dormência das mesmas, o 

que pode explicar a não emergência das mesmas espécies neste estudo. As taxas de emergência divergem entre as 

espécies, uma vez que cada espécie possui condições ótimas para sua germinação e desenvolvimento, além de 

apresentarem o seu metabolismo específico. Portanto, nem todas as espécies apresentam uma boa germinação em 

campo, muito pelo contrário, apenas um grupo de espécies alcança altos índices de germinação e estabelecimento 

(Engel e Parrota, 2001; Doust et al., 2006; Cole et al., 2011; Campos-Filho et al., 2013). Com o intuito de superar essa 

barreira ecológica, são necessárias maiores informações e/ou pesquisas sobre os fatores bióticos e abióticos que 

influenciam as taxas de emergência, as peculiaridades apresentadas por cada espécie e o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de novos métodos associados à semeadura de espécies nativas. 
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Tabela 4. Espécies identificadas que emergiram após a semeadura em todos os blocos e o número de indivíduos representantes 
de cada uma delas. Município de Espírito Santo do Pinhal, fevereiro de 2017. As oito espécies que não puderam ser 
identificadas não se encontram nesta lista, em conjunto elas totalizam 10 indivíduos emergidos. 

Tamanho da 
Semente 

Espécie 
Nº de indivíduos 

emergidos 

G
ra

n
d

e
 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 9 

Mabea fistulifera Mart. 24 

Heliocarpus popayanensis Kunth 1 

Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. 14 

Hymenaea courbaril L. 32 

M
é
d

ia
 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton e Rose 1 

Guazuma ulmifolia Lam. 1 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan 6 

Esenbeckia leiocarpa Engl.  1 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 1 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. e Eichler ex Miq.) Engl. 19 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. 1 

Pterogyne nitens Tul. 26 

Myroxylon peruiferum L.f. 10 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. 4 

P
e
q

u
e
n

a
 

Croton urucurana Baill 5 

Senna macranthera (DC. ex Collad.)H.S. Irwin e Barneby 15 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. 3 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 18 

Eugenia involucrata DC. 5 

 

As espécies que apresentaram maior porcentagem de indivíduos que emergiram foram Hymenaea courbaril 

(15,45%), Pterogyne nitens (12,56%), Mabea fistulifera (11,59%), Chrysophyllum gonocarpum (9,17%) e Peltophorum dubium 

(8,69%). Em conjunto, essas espécies foram responsáveis por mais de 50% de todos os indivíduos encontrados na 

área de estudo. Com relação à emergência das espécies nos seus respectivos grupos de plantio, observou-se a 

ocorrência de oito espécies pertencentes ao grupo de recobrimento e 12 espécies pertencentes ao grupo de 

diversidade. Tem-se maior representatividade das espécies do grupo de diversidade, resultado que corrobora a 

pesquisa de Souza (2013), explicada pelo tamanho das sementes de cada grupo. Geralmente, espécies de rápido 

crescimento, componentes do grupo de recobrimento, possuem sementes menores que podem apresentar altas taxas 

de germinação, mas são mais sensíveis às variações ambientais, não resistindo a condições de estresse (Camargo et al., 

2002). Tais espécies dispõem de poucos recursos para investir no desenvolvimento meristemático até o momento da 

sua emergência, o que compromete sua capacidade fotossintética que garantiria seu estabelecimento e crescimento 

(Brant, 2015). Consequentemente, as espécies que possuem sementes de maior porte possuem maiores taxas de 

estabelecimento, em função das suas reservas energéticas que desencadeiam os processos germinativos mesmo em 

condições adversas (Doust et al. 2006). 

O tamanho da semente nesse estudo não foi um fator limitante para sua emergência, uma vez que todas 

as classes de tamanho foram representadas na área de estudo por indivíduos emergidos. Entretanto, assim como no 

experimento de Mangueira (2017), a espécie que mais se sobressaiu, Hymenaea courbaril, apresenta sementes 

classificadas como grandes (Figura 5). Quando analisadas as médias para classe de tamanho, observa-se que a classe 
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de sementes grandes apresenta uma maior média do número de indivíduos emergidos (16) em relação à classe de 

sementes médias (7) e pequenas (9,2).  

 

      

Figura 5. Tamanho das sementes de H. courbaril (A) e indivíduo emergido da mesma espécie (B). Detalhe para a condição do solo 
na figura B, solo arenoso e que se encontrava totalmente exposto. Município de Espírito Santo do Pinhal, fevereiro de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Em todos os blocos o número de indivíduos que emergiram foi baixo (Figura 6). As taxas médias de 

recrutamento para os blocos foram 6%, 7,85% e 11%. As parcelas do tratamento A totalizam um número de 113 

indivíduos, 54,85% de todos os indivíduos que foram contabilizados, e o tratamento B apresentou 93 indivíduos, 

45,15% do total.   

 

Figura 6. Diferença entre o número de indivíduos que emergiram em cada tratamento e em cada bloco 90 dias após a semeadura. 
Tratamento A: semeadura direta de espécies nativas aliada com a semeadura de milho na entrelinha; Tratamento B: semeadura 
direta de espécies nativas e capina química da entrelinha (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), abril de 2017). 

O sucesso da semeadura está relacionado a vários fatores que variam de fisiológicos a climáticos. Os 

fatores ligados às espécies utilizadas e suas sementes referem-se à sua dormência, qualidade do lote adquirido, às 
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características estruturais da semente e aos grupos de plantio. Existem também condições climáticas que exercem 

forte influência na germinação das sementes, como a temperatura ambiente e a precipitação média. Ademais, ações 

de manejo podem facilitar a emergência das espécies, como por exemplo, a utilização de protetores de sementes e a 

densidade e profundidade de plantio. Entretanto, ações de manejo realizadas incorretamente podem intensificar a 

ação de efeitos indesejáveis no solo, como o ressecamento ou inundação da sua superfície, ou ainda processos 

erosivos que podem elevar ao soterramento das sementes, inviabilizando sua emergência ou germinação. No 

presente estudo, o controle das gramíneas foi realizado por meio do arranquio e o solo ficou exposto (Figura 5), uma 

vez que a palhada proveniente do capim-colonião não pode ser deixada na área pois o risco de reinfestação era alto. 

Dessa maneira, o solo arenoso exposto em conjunto com a alta precipitação intensificou o processo de erosão na 

área.  

Um aspecto da semeadura que apresenta um grande desafio para sua prática é a densidade de sementes a 

ser utilizada, uma vez que as condições edafoclimáticas variam entre locais e cada caso exige uma densidade ideal de 

sementes, fazendo-se necessário a realização de mais estudos nessa área. O emprego de densidades muito elevadas 

pode aumentar a competição entre indivíduos, ocasionando um aumento da mortalidade e aumento dos custos de 

manutenção, visto que nesses casos é necessário a realização de um desbaste. Densidades muito pequenas podem 

resultar em comunidades com baixo número de indivíduos, o que dificulta o estabelecimento de populações 

autossustentáveis e não permitem que haja um controle das gramíneas invasoras por meio do sombreamento (Burton 

et al., 2006). Dada a importância da densidade na semeadura direta, acredita-se que esse fator pode ter influenciado a 

baixa taxa de emergência encontrada. Nesse caso, o ideal seria a utilização de um número maior de sementes por 

espécie, resultando possivelmente numa maior taxa de emergência e ainda mantendo a viabilidade econômica do 

método haja vista o baixo preço das sementes quando em comparação com mudas. 

Procedimentos pré-germinativos de superação da dormência possivelmente causariam um aumento das 

taxas de emergência das espécies utilizadas nesse estudo. Contudo, espécies apresentam diferentes tipos de 

dormência exigindo diferentes tipos de tratamento, o que tornaria a execução dessa atividade muito complexa e 

onerosa, visto que não se tem informação disponível para a superação de dormência de todas as espécies utilizadas e 

o efeito destes procedimentos na germinação e sobrevivência das espécies em campo carece de mais estudos (Pereira 

et al., 2013). Para garantir uma maior viabilidade, neste estudo priorizaram-se lotes de sementes coletados no ano da 

implantação do mesmo. Entretanto não foi possível a realização dos testes de germinação para comprovar a 

viabilidade das sementes, o que impossibilita concluir que o lote de sementes influenciou na emergência das espécies.  

Além das características inerentes à biologia das espécies, a emergência depende de variáveis abióticas 

como as condições climáticas. A temperatura é um fator que exerce grande influência na germinação das sementes, 

dado que ela tem controle sobre a velocidade de ocorrência das reações bioquímicas necessárias para desencadear 

este processo (Ferreira & Borghetti, 2004; Carvalho & Nakagawa, 2012). A temperatura ótima de germinação varia 

de acordo com a região em que a espécie se encontra, dependendo do bioma em que ela está inserida, como por 

exemplo, para a Mata Atlântica a temperatura ótima de germinação seria a de 25ºC (Brancalion et al., 2010). Durante 

os três primeiros meses após a execução da semeadura, tempo necessário para o estabelecimento da comunidade de 

plantas (Ferreira, 2002; Almeida, 2004), a temperatura média foi de 26,85ºC, fato que propiciou a emergência dos 

indivíduos encontrados na área. Mais provável que a não emergência tenha resultado do soterramento das sementes 

pelas chuvas intensas após a semeadura, num solo cuja cobertura vegetal tinha sido retirada e enleirada a parte. Esse 

soterramento pode eventualmente impedir a germinação, ou produzir uma germinação falha, ou seja, a semente 

germina, mas a plântula não emerge no solo. 
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Segundo Palma e Laurence (2015), a semeadura direta é uma técnica mais vulnerável a extremos 

climáticos quando comparada ao plantio de mudas. As condições climáticas durante o primeiro ano da restauração 

são de suma importância para predizer a trajetória da mesma, visto que elas podem favorecer o estabelecimento de 

algumas espécies sobre as outras (Bakker et al., 2003; Vaughn e Young, 2015; Stuble et al., 2017), produzindo 

resultados inesperados (Zedler, 2000; Hobbs e Harris, 2001). Durante a condução desse experimento, ocorreu um 

dos verões mais chuvosos da história do estado de São Paulo nos últimos 50 anos. Somente na área em estudo a 

precipitação média dos três primeiros meses após a semeadura variou entre 2,69 a 7,11 mm. Esse alto volume de 

precipitação pode ter sido um dos maiores responsáveis pela baixa taxa de recrutamento apresentada em toda a área, 

uma vez que houve o carreamento das sementes para fora das linhas de plantio ou para o fundo dos sulcos 

(soterramento), tornando-as inviáveis (Figura 7 e 8) (Souza, 2013; Brancalion et al., 2015). A prevenção contra o 

soterramento se dá por meio do controle prévio de plantas invasoras, um bom preparo do solo, feito em nível, 

deixando os restos das plantas daninhas recobrindo a superfície do solo para atuar como cobertura morta. Isso evita 

que o solo fique e exposto à erosão e ao carreamento (Figura 9). Uma alternativa para a reversão desse quadro seria o 

recobrimento das sementes com uma camada de cobertura morta, que funcionaria como barreira física contra o 

carreamento das sementes, além de atuar na manutenção da umidade e proteção da semente (Sun et al., 1995; Woods 

e Elliott, 2004; Malavasi et al., 2005). Aguirre et al. (2015) relataram que o recobrimento das sementes apresentou uma 

relação positiva com a germinação e o estabelecimento de espécies. 

 

 

Figura 7. O efeito da chuva nas sementes de Centrolobium tomentosum, que foram carreadas e possivelmente perderam sua 
viabilidade. (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), fevereiro de 2017). 

 

    

Figura 8. Sementes de Centrolobium tomentosum (A) e Zeyheria tuberculosa (B) que mesmo sendo carreadas pela chuva conseguiram 
emergir e estavam se desenvolvendo. (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), fevereiro de 2017). 
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Figura 9. Erosão causada pelo alto volume de precipitação ocorrido na área (A e B). (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), 
fevereiro de 2017). 

 

O recobrimento das sementes tem a função de criar uma condição ambiental e ecológica, no seu entorno, 

adequada para sua germinação e estabelecimento. Na literatura, utiliza-se do conceito de microssítios ou “safe sites” 

para descrever o ambiente onde a semente encontra todas as condições necessárias para sua germinação e 

desenvolvimento (Harper et al., 1961). Como observado no estudo em questão, o simples recobrimento das sementes 

com uma camada de terra não foi suficiente para a criação do microssítio ideal para as sementes, além de não atuar 

como proteção contra o seu carreamento ou soterramento quando há a ocorrência de precipitações de grandes 

intensidades. Entretanto, a incorporação das mesmas no solo ajuda a minimizar as taxas de predação e dessecação 

(Araki, 2005). Com o intuito de contornar esses entraves e tornar a técnica mais viável, é necessária a utilização de 

meios que irão atuar na proteção das sementes, como é o caso da cobertura morta e uso de protetores. 

Uma técnica utilizada em larga escala é o recobrimento das sementes com palhada, uma vez que essa 

prática apresenta vantagens que vão além da simples proteção física da semente. Segundo Haywood (1999), a palhada 

atua na umidade do solo, diminuindo as suas taxas de evaporação e disponibilizando água para as plantas em 

momentos de estresse hídrico. Além disso, a variação de temperatura do solo é minimizada pela palhada (Gonzalez-

Sousa et al., 2001), fator que, associado ao teor mais elevado de umidade do solo, promove a atuação de 

microrganismos na decomposição da matéria orgânica e consequente disponibilização de nutrientes no solo (Athy et 

al., 2006). A palhada ainda atua no controle de gramíneas invasoras pelo bloqueio de sua emergência, pelo 

sombreamento ou abafamento de seus indivíduos. O esterco bovino e a deposição de serapilheira atuam de forma 

semelhante à utilização da palhada. 

 Serpa e Mattei (1999) sugerem a utilização de protetores de semente como barreira para o carreamento, 

soterramento e predação das sementes. Os protetores constituem barreiras físicas que impedem a atuação da chuva e 

de animais contra as sementes ou plântulas que estão em desenvolvimento. Existem diferentes tipos de protetores, 

Mattei (1997) verificou que a taxa de emergência de espécies de pinus aumentou com o uso de protetores plásticos e 

laminados. Santos Júnior et al. (2004) e Carrijo et al. (2009) obtiveram aumentos nas taxas de germinação e 

sobrevivência das espécies implantadas utilizando protetores plásticos. No presente estudo, a utilização de tais 

protetores teria grande potencial, visto que o maior fator limitante para a emergência de espécies foi o carreamento 

das suas sementes. Entretanto, a utilização de copos plásticos sem fundo não seria uma alternativa ambientalmente 

viável, sendo necessários estudos sobre protetores que sejam economicamente viáveis e sem potencial poluidor.  

O entendimento da origem da variação dos resultados das ações de restauração mostra aos restauradores 

que a atenção deve estar voltada aos anos e locais ao invés dos produtos finais desejáveis desta prática, uma vez que a 
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compreensão dessas fontes de variação é o primeiro passo para que ocorra o entendimento e possível predição das 

diferentes trajetórias que uma restauração pode seguir (Brudvig et al., 2017; Stuble et al., 2017). Segundo Bakker et al. 

(2003), a variação no tempo e no espaço pode ocasionar diferentes respostas oriundas dos projetos de restauração, 

mesmo quando esses apresentam os mesmos métodos de implantação e condução, ou seja, pode-se repetir o mesmo 

experimento por um longo período de tempo que o resultado sempre será distinto, uma vez que é condicionado ao 

tempo e espaço. Portanto, se o mesmo experimento de semeadura direta for instalado novamente, ele poderá 

apresentar resultados distintos dos observados nesse estudo, dado que o fator mais limitante para o sucesso do 

mesmo foi o atípico volume de chuvas que ocorreu no final de 2016 e início de 2017, no estado de São Paulo. Com a 

intensificação do aquecimento global, a ocorrência de extremos climáticos, como observado neste estudo, e de 

eventos drásticos se tornará mais frequente e imprevisível, quanto à sua ocorrência, duração, intensidade e 

magnitude. Sendo assim, entender os efeitos dos extremos climáticos e tentar criar técnicas que os contorne é de 

suma importância para o desenvolvimento da restauração ecológica. 

O sucesso na semeadura neste estudo foi relativo, e se limitou à riqueza de espécies, que apresentou um 

resultado extremamente favorável, 77.78% e 28 espécies nativas, todavia, a densidade obtida foi baixa. Entretanto, a 

alta riqueza de espécies obtida, com espécies representantes de todos os grupos ecológicos ligados às três fases da 

restauração, demonstra que o método da semeadura direta é capaz de construir comunidades biodiversas e 

autossustentáveis. Portanto, a proposta em se semear e o embasamento teórico da proposição parecem corretos, 

todavia, sua forma de execução não foi adequada para a técnica, sendo necessárias adaptações na sua implantação e 

monitoramento. Observou-se que a retirada mecânica das gramíneas deixou o solo exposto, sem a presença de 

resíduos de palhada que aliado à excepcional quantidade de chuvas, provocou o carreamento e soterramento das 

sementes. Logo, a semeadura é uma técnica viável, entretanto esse experimento aponta para a necessidade de não se 

fazer uma limpeza total da área e também para o risco de fracasso associado a extremos climáticos, fatores 

imprevisíveis, mas é um risco a ser assumido na escolha do método. Pode-se sugerir que não se utilize esse método 

em locais onde a ocorrência de chuvas muito intensas é constante, ou pelo menos não em meses em que essa 

precipitação esteja concentrada. Outras condições a serem evitadas seriam os locais em que haja grande declividade, 

ou nos quais as sementes estejam sujeitas a grande predação.  

Uma nova estratégia seria a ressemeadura em diferentes momentos do ano, ou em diferentes anos, de 

forma que os distúrbios imprevisíveis sejam contornados. Dessa forma, as condições específicas de microssítio 

demandadas pelas espécies poderiam ser analisadas, uma vez que a sua semeadura em diferentes épocas do ano 

permite estudar as distintas condições climáticas no tempo e classificar as espécies de acordo com a época de maior 

emergência, onde as condições de microssítio são ótimas para seu desenvolvimento. Essa estratégia ainda apresenta 

como vantagem a possibilidade de se explorar a disponibilidade de sementes no mercado ao longo do tempo, dessa 

forma a utilização das espécies não ficaria restrita somente àquelas que frutificam na época da semeadura, seria 

possível coletar e semear durante todo ano, contornando, assim, a questão da perda da sua viabilidade por 

armazenamento inadequado. Os resultados apontados não foram ideais, mas eles nos forneceram inúmeros 

ensinamentos sobre o método de semeadura em si, e colaboram com outros estudos que tentam viabilizar e otimizar 

esse processo.  
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5.2. Plantio De Mudas 

5.2.1. Sobrevivência das espécies arbóreas 

O número de indivíduos sobreviventes durante todo o experimento foi alto (acima de 85%) (Figura 10), 

demonstrado que houve um alto estabelecimento e consequente desenvolvimento das mudas plantadas. Aos seis e 

nove meses após o plantio não foram encontradas diferenças significativas para os tratamentos referentes à poda da 

gema apical (F=1,995, g.l.=1 e P= 0,183; F=0,993, g.l.=1 e P=0,339) e plantio do milho nas entrelinhas (F=2,327, 

g.l.=1 e P= 0,153; F=0,094, g.l.=1 e P=0,764) (Figura 10). Os valores médios de sobrevivência aos três e seis eses 

foram 93,47% e 87,42%, respectivamente. A influência dos tratamentos só foi observada aos nove meses após o 

plantio, onde a contagem de indivíduos apresentou significativamente maiores porcentagens nos tratamentos em que 

o milho foi implantado na entrelinha (F=30,356, g.l.=1 e P= 0,000134). Acredita-se que a aplicação de herbicida foi 

responsável pela mortalidade dos indivíduos nos tratamentos onde foi realizado a manutenção das gramíneas via 

capina química, uma vez que a contagem dos indiíduos só apresentou alterações significativas, menores porcentagens 

de indivíduos, após a realização do controle químico das gramíneas (sete meses após o plantio).  O tratamento com 

menor taxa de estabelecimento de indivíduos no campo foi o tratamento C (ausência de milho e do corte da gema 

apical), que diferiu estatisticamente dos demais.  

 

 
Figura 10. Contagem dos indivíduos de espécies arbóreas em relação ao número de indivíduos plantados em cada tratamento 
durante nove meses após o plantio no Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), outubro de 2017. Tratamento P+M: poda da 
gema apical de espécies de recobrimento aliada ao plantio de milho na entrelinha; Tratamento M: plantio do milho na entrelinha 
sem a poda da gema apical; Tratamento C: tratamento controle, sem milho, sem poda e com o controle químico do capim; e 
Tratamento P: poda da gema apical dos indivíduos de recobrimento e manutenção tradicional via capina química das entrelinhas 
de plantio. Letras diferentes (a, b e c) significam que foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) segundo o teste de 
médias de Tukey. 

 

Ao final do experimento, nove meses após o plantio das mudas, observou-se que todas as espécies 

implantadas faziam parte da composição da área de estudo (Anexo A). As taxas de sobrevivência variaram entre as 

espécies, destacando-se as espécies Handroanthus heptaphyllus, Cedrela odorata, Solanum granulosoleprosum e Guazuma 
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ulmifolia por apresentarem os maiores valores. Dentre as espécies com as menores taxas, encontram-se Ceiba speciosa, 

Cedrela fissilis, Handroanthus impetiginosus e Balfourodendron riedelianum, todas pertencentes ao grupo de diversidade.  

O estabelecimento das mudas apresentou altas taxas durante os nove meses do experimento para todos os 

tratamentos, apresentando médias semelhantes ao estudo de Holl et al. (2011), na qual a taxa média de 

estabelecimento encontrada foi de 88,1% um ano após o plantio das mudas. A sobrevivência dos grupos de plantio 

foi alta para ambos os grupos e não diferenciou entre os tratamentos, mostrando que o consórcio com o milho, a 

poda das espécies e a aplicação de herbicida não afetaram o seu estabelecimento no campo. Os autores Beltrame e 

Rodrigues (2008) observaram uma maior sobrevivência de espécies pioneiras quando consorciadas com o feijão 

guandu.  

No presente estudo, as mudas encontraram condições favoráveis para o seu estabelecimento no campo, 

uma vez que todos os nutrientes foram fornecidos na adubação de plantio, não ocorreu déficit hídrico e o ataque de 

insetos também foi controlado. Todavia, é importante ressaltar que aos nove meses observou-se que os tratamentos 

onde o milho foi implantado obtiveram maiores taxas de estabelecimento no campo em comparação com o controle, 

onde foi realizado o controle das gramíneas invasoras pela da aplicação do herbicida. A capina química e manual tem 

o potencial de controlar eficientemente as invasoras, mas se não realizada com muita cautela pode acontecer a morte 

das mudas pelo contato com o produto químico, pela sua quebra ou ainda pelo pisoteio durante as operações de 

capina química. Nesse caso, o aumento da mortadidade possivelmente está relacionado à aplicação de Glyphosate, 

uma vez que ele atua de forma sistêmica e sua deriva possibilitou que houvesse o contato com mudas de espécies 

nativas causando sua morte, resultado também observado no trabalho de Cornish e Burgin (2005). Os mesmos 

autores observaram sintomas nas espécies que entraram em contato com o herbicida, similares aos observados no 

experimento em questão, que envolviam a clorose das folhas mais novas, seguidas da perda de vigor e necrose, 

resultando na morte das mudas. Além de causar impactos negativos na sobrevivência das mudas, ele também age na 

regeneração natural, diminuindo sua diversidade (Pywell et al., 2010). Dessa forma, o treinamento dos trabalhadores 

que irão realizar a capina química é imprescindível, pois eles precisam conhecer as mudas de nativas para protegê-las 

da deriva do herbicida aplicado e sua consequente morte.  

Na área de estudo notou-se a ocorrência de regeneração natural de algumas espécies, oriundas de árvores 

de ciclo de vida mais avançado pré-existentes na área experimental e de alguns indivíduos implantados nesse estudo, 

que completaram sua fase reprodutiva durante os nove meses de sua condução. Indivíduos de Solanum 

granulosoleprosum e Trema micrantha são exemplos de espécies implantadas no plantio de mudas que regeneraram, 

consequentemente, em toda a área de estudo foram registrados indivíduos das respectivas espécies em fase de 

floração e frutificação (Figuras 11 e 12). Como consequência da regeneração natural, tem-se uma porcentagem de 

sobrevivência maior do que 100% para o tratamento P+M aos nove meses após o plantio, visto que muitas das vezes 

não foi possível diferenciar as plântulas regeneradas das mudas plantadas, sendo todas contabilizadas.  

Nos projetos de restauração é fundamental que sejam selecionadas espécies que possuem fenologias 

complementares, para que a produção de frutos e flores seja constante, fornecendo alimentos e atraindo dispersores 

de sementes e/ou polinizadores para o local. A reprodução precoce de certas espécies é fundamental para a dinâmica 

de suas populações, visto que elas conseguem se manter no ecossistema por vários anos, apresentando um melhor 

desempenho e sendo altamente indicadas para uso em restauração (Pywell et al., 2003).  
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Figura 11. Indivíduos de S. granulosoleprosum em fase de florescimento (A) e frutificação (B). (Município de Espírito Santo do 
Pinhal (SP), abril de 2018). 

 

 

Figura 12. Indivíduo de T. micrantha em fase de frutificação. (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), abril de 2018). 

 

As mudas plantadas na área apresentaram uma alta sobrevivência e desenvolvimento dos seus indivíduos, 

tornando o plantio de mudas uma técnica ecologicamente viável e com altas taxas de sucesso. Espera-se que com 

mais um ciclo de crescimento o número de indivíduos locais (plantados + regenerantes) aumentem 

consideravelmente e ocorra a formação de uma comunidade bem estruturada, capaz de seguir uma trajetória até a 

fase de maturação. Entretanto, para que se atinja essa fase, é imprescindível que se faça o constante monitoramento e 

manutenção da área, seja com a aplicação de herbicida ou utilização de consórcios, para que a maior barreira 

ecológica dos trabalhos de restauração, as gramíneas exóticas invasoras, seja vencida.  
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5.2.2. Espécies de Recobrimento 

5.2.2.1. Altura 

A quebra da dominância apical pode acontecer de forma natural (Figura 13) ou artificial. Todavia, quando 

ela se dá de forma natural, não há garantias da sua ocorrência uma vez que ela fica condicionada a atuação de fatores 

bióticos (animais ou queda de galhos de árvores) e abióticos (ventos, geadas e chuvas) que venham a causar danos à 

gema apical. Além do mais, ela acontece ao longo do tempo e de forma inconstante. Com a retirada da gema apical, a 

tendência seria o estímulo à bifurcação do tronco, o surgimento de ramos laterais, com um aumento de copa e 

consequentemente da área sombreada por ela. Sendo aplicado simultaneamente em todos os indivíduos de 

recobrimento, esperava-se obter um ponto de bifurcação mais baixo, próximo ao solo, e consequentemente uma 

abertura de copa padronizada, maior e precoce. Assim, esperava-se obter copas maiores em relação àquelas em que 

esse processo não é feito e que poderiam ou não bifurcar, todavia, de forma imprevisível. Em ambos os casos, a 

poda intencional ou apenas com a poda natural, observa-se que nem sempre após a bifurcação do tronco e o 

surgimento de ramos laterais, esses ramos seguem crescendo. Por vezes, a planta acaba mantendo apenas um ramo e 

esse eventual ganho de área de copa não se efetiva. Portanto, em ambas as situações, na poda natural ou na induzida, 

não se observa, em geral, 100% de eficiência em se obter um amento da área das copas. 

 

 

Figura 13. Corte da gema apical acontecendo de forma natural por herbivoria. (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), abril 
de 2018). 

 

A poda da gema apical nos indivíduos de recobrimento induziu o crescimento lateral dos mesmos, 

realocando parte da energia que seria utilizada no crescimento em altura para o crescimento de gemas laterais e seu 

desenvolvimento. Dessa forma a altura variou entre os tratamentos com poda e sem poda, onde foram encontradas 

diferenças significativas aos seis e nove meses (F=6,956, g.l.=1 e P=0,00860; F= 21,561, g.l.=1 e P=4,37e-06) , 

sendo os maiores indivíduos observados aqueles que não sofreram o corte da gema apical (Figura 14). Os valores 

médios de altura dos indivíduos variaram entre 38,79 e 178,28 cm (Anexo B).  A espécie mais alta observada foi a 

Trema micrantha, essa espécie apresenta um rápido crescimento e é amplamente utilizada nos plantios de restauração. 

As espécies mais baixas observadas foram Peltophorum dubium e Casearia sylvestris.  
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Como observado por Oliveira (2012), a associação de uma cultura agronômica com o plantio de espécies 

arbóreas nativas não influenciou a altura das espécies de recobrimento, mostrando que tanto o milho quanto as 

espécies arbóreas tiveram alta disponibilidade de recursos para desenvolver, não ocorrendo efeito de competição 

entre eles no crescimento em altura dos indivíduos de recobrimento. Segundo a análise estatística, somente a poda 

apresentou um efeito significativo na altura dos indivíduos de recobrimento, observado na figura 14.  

 

   
Figura 14. Comparação entre as alturas dos indivíduos de recobrimento que receberam o tratamento da poda da gema apical e 
dos indivíduos que não receberam aos seis (A) e nove meses (B) após o plantio. Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), 
outubro de 2017. Letras diferentes (a e b) significam que foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) segundo o teste de 
médias de Tukey. 

 

Como esperado, ao se cortar a gema apical das espécies arbóreas, essas deixam de investir no crescimento 

em altura e passam a alocar energia no crescimento lateral, ou seja, no lançamento de novos galhos e aumento de sua 

copa, fato também observado por Dias (2015). Contudo, a diferença entre as alturas não apresenta desvantagens, 

pois a principal função das espécies de recobrimento é o sombreamento e acredita-se que essa variação da altura será 

compensada ao longo do seu desenvolvimento. 

 

5.2.2.2. Bifurcação 

As diferenças no crescimento em altura, decorrentes da poda da gema apical, resultaram na indução do 

crescimento de brotações laterais, fazendo com que ocorresse uma maior bifurcação dos indivíduos podados em 

comparação com os não podados (Figura 15). Portanto, diferenças significativas foram observadas aos três, seis e 

nove meses após o corte da gema apical (F= 244,413, g.l.= 1 e P= 2e-16; F= 6,345, g.l.= 1 e P= 0,01206; F= 14,788, 

g.l.= 1 e P= 0,000136). Observa-se que é alta a ocorrência da poda natural da gema apical, entretanto, não há 

garantias em qual momento e se ela realmente acontecerá, por isso a importância de se podar e oferecer tempo e 

condições de respostas semelhantes para as espécies. O número médio de galhos por indivíduo variou entre zero e 

nove para os indivíduos em que a dominância apical foi quebrada, demonstrando que nem todos os indivíduos 

podados bifurcaram. Aos nove meses, observa-se uma diminuição do número de indivíduos bifurcados para os dois 

tratamentos, com e sem poda da gema apical, pode ser explicada pelo aumento da morte dos indivíduos arbóreos 

decorrente da aplicação de herbicida.  
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O crescimento do número de indivíduos bifurcados, para as duas situações de poda, entre os três e seis 

meses de plantio pode ser explicada pela ocorrência do verão durante esse tempo. Nesse período as espécies tiveram 

condições ótimas de intensidade luminosa e disponibilidade de água para o seu estabelecimento e desenvolvimento.   

 

 
Figura 15. Número de indivíduos que bifurcaram por meio da poda da gema apical, no mês de outubro de 2017, e de forma 
natural aos três, seis e nove meses após o plantio. Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), outubro de 2017.  

 

Nove meses após o plantio, para as espécies que foram podadas, verificou-se que Solanum granulosoleprosum 

apresentou maior número de indivíduos bifurcados e Peltophorum dubium o menor (Anexo B). Já as espécies que não 

foram podadas e se bifurcaram, os maiores números de indíviduos foram observados para a espécie Alchornea 

glandulosa e os menores para Casearia sylvestris (Anexo B). Observou-se, ao final do experimento, que as espécies com 

os maiores números de galhos foram Heliocarpus popayanensis, A. glandulosa e S. granulosoleprosum, e a P. dubium 

apresentou um menor número de bifurcações (Anexo B). 

Com a poda dos indivíduos de recobrimento houve uma maior bifurcação dos indivíduos, o que era 

esperado dado que uma vez quebrada a dominância apical, a planta produz hormônios que induzirão o crescimento 

das gemas laterais e iniciarão seu desenvolvimento (Gonçalves et al., 2008). Como observado no estudo de Dias et al. 

(2015), o corte da gema apical e parcial anelamento do caule foram responsáveis por induzir o crescimento de ramos 

laterais e basais em indivíduos de Anadenanthera macrocarpa. A ocorrência e facilitação da indução de brotações laterais 

acontece em função da dinâmica hormonal da planta (Santin et al., 2008). Ao se quebrar a dominância apical, há uma 

diminuição das concentrações de auxinas e consequente aumento das citocininas, que são os hormônios responsáveis 

pelo crescimento de ramos laterais, o que explica o maior número de bifurcações decorrentes da poda neste estudo 

(Sartori & Ilha, 2005; Hartmann et al., 2011). Contudo, o aumento da bifurcação neste trabalho não induziu a um 

aumento da copa nos primeiros nove meses, algo esperado e também encontrado no estudo de Magnin (2014). 

Espera-se que ao longo dos meses seguintes a diferença esperada seja alcançada e para tanto, novos monitoramentos 

da área de copa serão executados para a coleta de dados que possam ser incluídos na publicação desses resultados. O 

levantamento de informações após mais um período de crescimento (após o verão) seria muito enriquecedor para o 

trabalho, visto que os indivíduos teriam condições ambientais mais propícias para o desenvolvimento de suas copas, 

pois seu sistema radicular já estará bem desenvolvido e a planta estabelecida no campo.  
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5.2.2.3. Área da Copa 

A poda da gema apical não causou um aumento da copa dos indivíduos de recobrimento. Observou-se 

que a área da copa diminuiu significativamente com a poda das espécies, resultado consistente aos seis e nove meses 

após o plantio (F= 5,129, g.l.= 1 e P= 0,0239; F= 15,025, g.l.= 1 e P= 0,000120) (Figura 16). As variações entre os 

valores médios de cobertura da copa compreenderam o intervalo entre 1,32 e 0,06 m², representados pela Trema 

micrantha e Myrsine guianensis, respectivamente (Anexo B). 

Ao longo do tempo de execução do estudo, verifica-se uma diminuição das áreas da copa dos indivíduos, 

uma vez que a última coleta de dados, nove meses após o plantio, foi realizada durante o inverno quando parte das 

espécies perdem suas folhas. As médias correspondentes à coleta realizada durante o outono foram 0,34 e 0,42 m², 

com e sem poda respectivamente. Já aos nove meses após o plantio, os valores encontrados foram 0,29 e 0,39 m², 

com e sem poda. Observa-se que essa diferença ainda é muito pequena, por mais que seja significativa. 

 

   

Figura 16. Comparação entre as áreas da copa dos indivíduos de recobrimento que receberam o tratamento da poda da gema 
apical e dos indivíduos que não receberam aos seis (A) e nove (B) meses após o plantio. Município de Espírito Santo do Pinhal 
(SP), outubro de 2017. Letras diferentes (a e b) significam que foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) segundo o 
teste de médias de Tukey. 

 

Ao se comparar a área das copas entre os indivíduos que foram podados e os que não receberam este 

tratamento, verificou-se uma maior área para este segundo grupo. Isso ocorreu devido ao período de monitoramento 

do experimento, nove meses, que compreendeu apenas uma fase em que as condições para crescimento eram 

favoráveis (verão). O ideal seria a coleta de novos dados após mais um período de crescimento, ou seja, após o verão, 

quando os indivíduos teriam condições ambientais propícias para o desenvolvimento de suas copas, visto que seu 

sistema radicular já estará bem desenvolvido e a planta estabelecida no campo. A poda proporcionou aos indivíduos 

uma mesma possibilidade de resposta, dado que foi realizada em todos os indivíduos no mesmo momento, ao passo 

que a poda natural ofereceu tempos e condições de resposta distintos, por ocorrer de forma variada condicionada a 

fatores bióticos e abióticos. Assim, à medida que os indivíduos em que a dominância apical foi naturalmente 

quebrada desenvolveram suas copas em épocas variadas, os indivíduos não podados seguiram o seu desenvolvimento 

e consequente incremento na área de suas copas e aqueles indivíduos em que se realizou a poda tiveram uma 

resposta síncrona e única. 

A análise anterior foi realizada utilizando todos os dados coletados de área de copa, entretanto 

observaram-se indivíduos que não se bifurcaram quando podados e indivíduos que bifurcaram naturalmente quando 
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em tratamentos em que a poda não foi realizada. Ao se filtrarem esses dados, pode-se realizar uma comparação entre 

somente os indivíduos das espécies pertencentes aos tratamentos com poda que efetivamente bifurcaram e 

mantiveram no tempo mais de um ramo crescendo e compondo a copa e os indivíduos dos tratamentos nos quais a 

poda não foi executada que apresentaram um único fuste, sem bifurcações, ou seja, não sofreram poda natural e 

mantiveram um só eixo de crescimento vertical originando a copa (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Número e porcentagem de indivíduos que bifurcaram e não bifurcaram nos dois tratamentos, com e sem a poda da 
poda da gema apical. Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), outubro de 2017. 

 
Número de Indivíduos Porcentagem de Indivíduos (%) 

Com Poda 
Bifurcados 168 30,38 

Não Bifurcados 118 21,34 

Sem Poda 
Bifurcados 123 22,24 

Não Bifurcados 144 26,04 

 
Total 553 100 

 

Tem-se que os indivíduos que tiveram a dominância apical quebrada e bifurcaram, consequentemente 

apresentaram copas significativamente maiores do que os indivíduos que não foram podados e não bifurcaram 

naturalmente (F= 6,601, g.l.= 1 e P= 0,0107) (Figura 17). As médias das áreas das copas foram de 0,39 e 0,28 m² 

respectivamente para os tratamentos com o corte da gema apical e aqueles onde essa operação não foi realizada. Esse 

resultado demonstra que, já aos nove meses, a poda efetivamente aumenta a área de copa em relação a indivíduos 

sem poda artificial ou natural, indicando o potencial dessa técnica em aumentar a cobertura local. 

 

 

Figura 17. Comparação entre as áreas da copa dos indivíduos de recobrimento que receberam o tratamento da poda da gema 
apical e se bifurcaram, e dos indivíduos que não receberam e apresentaram um único fuste aos nove meses após o plantio das 
mudas. Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), outubro de 2017. Letras diferentes (a e b) significam que foram encontradas 
diferenças significativas (p<0,05) segundo o teste de médias de Tukey.  

 

A espécie que mais se destacou em todos os tratamentos foi a Trema micrantha, de todas as espécies ela 

apresentou a maior copa (Anexo B). As espécies que apresentaram menor copa variaram dentro dos tratamentos 

(Anexo C). No tratamento M+P, as espécies com menores áreas de copa foram C. floribundus, P. dubium e M. 

guianensis. No tratamento M, M. guianensis apresentou a menor área de copa. No tratamento C, P. dubium. No 

tratamento P, M. guianensis, P. dubium e C. myrianthum apresentaram as menores copas. 
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5.2.3. Espécies de Diversidade 

5.2.3.1. Altura  

Assim como nas espécies de recobrimento, observou-se que o milho não teve efeito negativo decorrente 

da competição no crescimento em altura das espécies de diversidade que foram utilizadas (Figura 18).  

A altura média final dos indivíduos de diversidade variou entre 84,96 e 10,91 cm, referentes aos indivíduos 

de Lafoensia pacari e Balfourodendron riedelianum respectivamente (Anexo D). Na figura 18, nota-se que há um 

crescimento das espécies nos tratamentos com ausência de milho entre os seis e nove meses após o plantio, onde as 

médias da altura aumentaram de 48,44 para 50,66 cm provavelmente causada pela aplicação de herbicida que criou 

condições favoráveis para o desenvolvimento dos indivíduos sobreviventes. 

   
Figura 18. Comparação entre as alturas dos indivíduos de diversidade nos tratamentos com presença e ausência do plantio de 
milho nas entrelinhas de plantio das espécies nativas, aos seis (A) e nove (B) meses após a implantação do experimento. Município 
de Espírito Santo do Pinhal (SP), outubro de 2017. Letras iguais significam que não foram encontradas diferenças significativas 
(p<0,05) segundo o teste de médias de Tukey. 

 

O maior crescimento em altura foi observado durante os primeiros seis meses após o plantio das mudas, 

período que englobou o verão, quando as características são as mais propícias para a realização da fotossíntese, luz e 

água em abundância, e consequentemente, aumento da biomassa. Mesmos resultados foram observados por Bristow 

et al. (2005), Wishnie et al. (2007) e Charles et al. (2018). Os tratamentos não influenciaram a altura das espécies de 

diversidade, porém estudos demonstram que espécies arbóreas, quando consorciadas com espécies agronômicas, 

apresentam maiores alturas (Schreiner e Balloni, 1986; Schreiner e Baggio, 1986; Marques, 1990; Oliveira, 2012). 

Espera-se que após mais uma fase de crescimento (verão), o milho atuará dessa mesma forma no desenvolvimento 

das espécies nativas de diversidade. 

 

5.3. Cobertura de Gramíneas Invasoras 

No experimento de semeadura direta, a presença do milho na entrelinha fez o papel de dossel transitório 

no plantio contribuindo para o controle de gramíneas invasoras. O tratamento A (presença de milho na entrelinha) 

apresentou valores menores de cobertura de gramíneas invasoras, indicando que o milho atuou positivamente no 

controle dessas invasoras. As médias da porcentagem de cobertura do solo por gramíneas invasoras para os 

tratamentos A e B foram 6,17 e 7,01%, respectivamente (Figura 19). Devido a esse efeito positivo do milho no 
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controle das gramíneas, no experimento com o plantio de mudas optou-se por continuar utilizando essa cultura 

aliada ao aumento da área das copas por meio do corte da gema apical.  

  

Figura 19. Comparação entre as coberturas de gramíneas para os tratamentos com milho e sem milho, onde foi observada 
diferença significativa entre os mesmos através do teste de Wilcoxon. Letras diferentes (a e b) significam que foram encontradas 
diferenças significativas (p<0,05). (Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), abril de 2017). 

 

No segundo experimento, no qual se realizou o plantio de mudas associado ao plantio de milho e/ou 

poda da gema apical das espécies de recobrimento, os resultados encontrados para a cobertura de gramíneas 

invasoras corroboram aqueles encontrados no primeiro experimento, que englobava a semeadura direta de espécies 

arbóreas com a implantação do milho nas entrelinhas ou manutenção tradicional via capina química. Tem-se que a 

cobertura de gramíneas exóticas invasoras (GEI) foi significativa para os tratamentos que são caracterizados pela 

presença de milho na entrelinha de plantio, onde foram observados menores valores médios de cobertura (F= 5,466, 

g.l.= 1 e P= 0,0216) (Figura 20).  Aos seis meses após o plantio, a porcentagem de cobertura foi de 46,14 e 63,22% 

para os tratamentos com e sem milho, respectivamente. 

O controle das gramíneas foi realizado três meses antes da última coleta de dados para os tratamentos 

onde o milho estava ausente. Como consequência, as coberturas de GEI igualaram-se estatisticamente tanto na 

presença quanto na ausência do milho, apresentando médias de 28,94 e 16,92% respectivamente. A poda não teve 

influência na cobertura do capim, visto que não foram identificadas diferenças significativas (F= 1,005, g.l.= 1 e P= 

0,3187). 

 

 

 

a 

b 
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Figura 20. Comparação entre as coberturas de gramíneas exóticas invasoras (GEI) nos tratamentos com presença e ausência do 
plantio de milho nas entrelinhas de plantio das espécies nativas, aos seis (A) e nove (B) meses após a implantação do experimento. 
Município de Espírito Santo do Pinhal (SP), outubro de 2017. Letras diferentes (a e b) significam que foram encontradas 
diferenças significativas (p<0,05) segundo o teste de médias de Tukey. 

 

Portanto, o milho cumpriu o objetivo de controlar as gramíneas invasoras e substituir a aplicação de 

herbicidas, uma vez que sua atuação não apresentou diferenças significativas em relação a aplicação de herbicidas na 

cobertura de gramíneas após os nove meses de plantio. O controle das GEI deu-se pelo sombreamento causado pelo 

milho, uma vez que essas espécies não se desenvolvem bem na ausência de luz. Outros autores encontraram 

resultados similares ao deste estudo, Leonel et al. (2009) verificou uma diminuição da produção de gramíneas 

forrageiras decorrente da presença do milho e Martins (2011) encontrou resultados semelhantes com a utilização de 

adubos verdes. A limitação do acesso à luz por meio do sombreamento causado por culturas agrícolas ocasiona 

efeitos diversos nas GEI, como por exemplo, a diminuição da matéria seca nas raízes (Oliveira e Souto, 2001), 

redução da densidade de perfilhos (Paciullo et al.; 2008) e do rendimento como forrageira (Castro et al., 1999; Pivello 

et al., 1999; Carvalho et al. 2002; Kallenbach et al. 2006). Por serem plantas C4, as taxas fotossintéticas são elevadas 

quando há uma alta intensidade luminosa, ocasionando um grande crescimento e acúmulo de biomassa (Blenkinosop 

& Dale, 1974). Leonel et al. (2009) explicam que a diminuição da ocorrência de fotossíntese deve-se ao alto 
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requerimento de energia das plantas C4 para a realização da síntese dos fotoassimilados, sendo a energia oriunda da 

luz. Em condições de sombreamento a fotossíntese fica comprometida. 

O milho em conjunto com as espécies nativas proporciona uma grande variedade de vantagens que vão 

além da cobertura do solo e controle de gramíneas, como o controle de erosão (Young, 1989), um problema muito 

frequente em áreas degradadas no Brasil, que inclusive foi observado em algumas parcelas deste experimento. Além 

da proteção do solo e sua melhoria física, a associação de espécies arbóreas e agrícolas atuam na melhoria química do 

solo pela da ciclagem de nutrientes, consequente aporte de matéria orgânica (Young, 1989; Schroth et al., 2002; 

Yadav et al., 2008), menor perda de nutrientes por lixiviação (Young, 1989; Bertalot, 2003), maior e mais eficiente 

absorção dos nutrientes em suas camadas mais profundas e estimula a atividade microbiana (Bertalot, 2003). Com o 

solo protegido, ocorre uma maior absorção e retenção de água, resultado da interceptação das chuvas pelas espécies 

plantadas e do aumento da sua porosidade em função do crescimento radicular e atividade de organismos. 

Diferenças entre o solo sob plantio convencional e consórcio de indivíduos arbóreos e agrícolas foram observadas 

por Carvalho et al. (2004), o segundo apresenta menor compactação, maior número de poros e melhor estrutura dos 

agregados. Outra vantagem em se aliar o plantio de nativas com culturas anuais é a utilização de espécies arbóreas 

fixadoras de nitrogênio, pois seu longo ciclo de vida, em comparação com leguminosas anuais permite que elas 

disponibilizem uma maior quantidade de nitrogênio, além de serem mais eficientes na absorção de água e outros 

nutrientes devido à profundidade de suas raízes (Dommergues, 1995). Com relação ao presente estudo, a utilização 

de espécies fixadoras de nitrogênio traria grandes benefícios à cultura do milho e ainda reduzir os gastos com 

adubação, uma vez que o milho absorve elevadas quantidades de N e é dependente de adubação de cobertura para 

fornecimento deste elemento (Coelho et al., 2002). Os resultados mostram que o milho não afetou negativamente o 

crescimento das espécies arbóreas, visto que ele criou condições microclimáticas favoráveis para o desenvolvimento 

das nativas, assim como no experimento de Silva (2015). Como exemplo, vale ressaltar a capacidade do milho de 

absorver água do solo e atuar de forma análoga a um micro aspersor, aumentando a umidade relativa e favorecendo a 

absorção de umidade pelas espécies nativas (Marihus Altoé Baldotto, Universidade Federal de Viçosa, comunicação 

pessoal em 27 de novembro de 2018). Na literatura, encontram-se registros de que a produção do milho aumentou 

quando em consórcio com as espécies nativas (Moniz, 1987; Queiroz et al., 2008), fato relacionado à melhoria do 

solo que ocorre em função desta técnica. 

A utilização de culturas anuais torna a restauração uma técnica mais acessível e atrativa para os 

proprietários rurais, visto que durante todo o processo serão utilizadas técnicas semelhantes àquelas que eles já estão 

habituados e realizam constantemente nas suas atividades diárias (Rodrigues et al., 2007; Vieira et al., 2009; Durigan et 

al., 2013). Além da inclusão dos proprietários nas atividades de restauração, as culturas agrícolas possibilitam uma 

geração de renda através da sua produção, dessa forma o incentivo para sua participação é maior. Portanto, a 

interação entre ecologia e modelos agrícolas de produção resulta em técnicas alternativas com maior viabilidade em 

comparação aos modelos tradicionais de produção, onde não há a conciliação entre a utilização da terra e a 

conservação ambiental (Scherr e Mcneely, 2002). Como discutido anteriormente, são inúmeros os ganhos, diretos e 

indiretos, provenientes da utilização desses novos modelos, devido à possibilidade de obter uma produção 

diversificada, livre de efeitos econômicos sazonais, de forma ambientalmente responsável (Sampaio, 2013). Embora 

nosso objetivo não seja a produção do milho, a literatura mostra que essa cultura tem um alto potencial para ser 

utilizada nos plantios de restauração e amortizar os custos do mesmo. A produção média por hectare de milho gira 

em torno de 4000kg/ha de milho grão (Cruz et al., 2010) e 60 ton/ha de silagem (Fontaneli et al., 2011).  
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A produção do milho no estudo em questão não pôde ser avaliada, mas os próximos estudos devem 

avaliar o potencial produtivo do milho, uma vez que ele é um grande atrativo para que os proprietários rurais optem 

por essa técnica. Na semeadura direta, o desenvolvimento e crescimento do milho cumpriu com o seu objetivo, 

observando-se a produção de espigas e o controle das gramíneas (Figura 21). Esse fato foi atribuído à variedade do 

milho utilizada que era própria da região e da safra de 2016, apresentando um alto poder germinativo e, além disso, 

na adubação foi utilizada uma formulação mais próxima do ideal para a cultura do milho (NPK 8-28-16). No entanto 

a produção de espigas não pôde ser avaliada por questões logísticas. Como o experimento de semeadura não 

apresentou sucesso, não houve tempo para que ocorresse essa avaliação, pois a área já deveria ser preparada para a 

implantação do segundo experimento. Com relação ao plantio de mudas aliado à cultura do milho, também não foi 

possível avaliar a sua produção, visto que a cultivar utilizada apresentou sementes de baixo vigor, pertencentes à safra 

de 2016, o que comprometeu sua germinação em campo. Como as sementes eram de uma safra anterior ao ano de 

plantio, essas exauriram suas reservas por meio da sua respiração, perdendo seu poder germinativo e vigor, 

explicando a baixa emergência encontrada e desenvolvimento aquém do esperado (Figura 22). Outra hipótese seria a 

utilização de uma dose insuficiente de adubo, sendo utilizada metade da dose correta, dificultando ainda mais o 

desenvolvimento das plantas que emergiram e justificando a produção de espigas menores que o tamanho ideal 

(Figura 23). Contudo, mesmo com a baixa emergência de indivíduos de milho e seu desenvolvimento dificultado, sua 

atuação na cobertura de gramíneas foi significativa, cumprindo o objetivo do trabalho. O ideal para que a produção 

alcance os níveis médios é a aquisição de sementes da safra do mesmo ano em que se realizará o plantio, a realização 

da adubação correta e, se necessário, a realização de adubação de cobertura. Para melhoria do controle de gramíneas 

pode-se adensar o plantio do milho, utilizando-se cultivares para produção de silagem em um espaçamento de até 50 

x 25 cm, aumentando o sombreamento sem que haja efeitos negativos nas espécies nativas   

 

      

Figura 21. Desenvolvimento do milho implantado juntamente com a semeadura direta das espécies nativas em dezembro de 2016 
no Município de Espírito Santo do Pinhal (SP). 
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Figura 22. Desenvolvimento do milho implantado juntamente com o plantio de mudas de espécies nativas em dezembro de 2016 
no Município de Espírito Santo do Pinhal (SP). 

       

Figura 23. Milho seco atuando como cobertura do solo (A) e espiga de milho de tamanho reduzido produzida no Município de 
Espírito Santo do Pinhal (SP), abril 2018. 

 

Teoricamente, o milho para produção de grãos apresenta duas safras por ano e o milho para silagem pode 

apresentar até quatro safras. Entretanto, essas altas produtividades ocorrem em áreas altamente tecnificadas, onde 

todas as condições ambientais são controladas. Na prática, essa produtividade torna-se inatingível, uma vez que é alta 

a dependência das condições climáticas e muita das vezes não há recursos para investir em tecnologias de produção. 

No caso da restauração de áreas degradadas, o plantio do milho pode ser realizado durante os dois primeiros anos, 



56 

 

após esse tempo as árvores começam a recobrir a área e as condições não permitem o desenvolvimento do milho. 

Portanto, não se justifica o alto investimento em tecnologias para somente dois anos de plantio. A alternativa seria 

uma produção de duas safras de milho por ano, uma de silagem (ciclo de vida de 90 a 120 dias) e outra de milho para 

grãos (ciclo de vida de 120 a 150 dias).  

As operações necessárias seriam:  

- Controle das gramíneas invasoras seguido do preparo do solo; 

- Plantio das espécies nativas no espaçamento 3 x 2 m e do milho para produção de silagem nas 

entrelinhas no espaçamento de 50 x 25 cm, que deve ser realizado no início das chuvas;  

- Juntamente com o plantio, realizar a adubação das nativas e do milho, utilizando 200g/ muda de NPK 

9-36-12 e 350 kg/ha de adubo 8-28-16 mais micronutrientes; 

- Realização da adubação de cobertura do milho com o NPK 20-0-20; 

- Corte manual ou com roçadeira costal dos indivíduos do milho, fazer montes na área e com um trator 

moer todo o material; 

- Após a retirada do milho do sistema, avaliar a necessidade da realização de outra aplicação de herbicida; 

- Plantio do cultivar de milho para produção de grãos no espaçamento de 75 x 25 cm nas entrelinhas de 

plantio das mudas; 

- Após a maturação das espigas, realizar a colheita das espigas e o tombamento dos indivíduos de milho; 

- Incorporar o milho no solo ou não, utilizando-se uma roçadeira e repetição, ou não, dos mesmos passos 

anteriores para o segundo ano de plantio, segundo a sequência de controle que se queira implementar. 

Dessa forma, durante dois anos de condução desse sistema, o milho produziria em média 8000 Kg.ha-1 de 

milho grão e 120 ton.ha-1 de silagem, a comercialização desses produtos iria amortizar os custos de implantação e 

condução do mesmo. 

Além dessa alternativa proposta, têm-se um leque de alternativas que podem ser implantadas, como a 

utilização de outras culturas além do milho, em um sistema de rotação de culturas. Nesse caso, poderiam ser 

utilizadas outras culturas agronômicas, como o girassol, milheto, soja, trigo, entre outras. A escolha das culturas deve 

levar em consideração a capacidade de sombreamento do solo para que ocorra o controle de gramíneas e sua 

proteção contra processos erosivos. Dentro do contexto do presente estudo, uma das maiores vantagens da rotação 

de culturas agronômicas seria a possibilidade de diversificação da produção e, consequentemente, da renda oriunda 

da mesma, trazendo uma maior estabilidade para o produtor nos primeiros dois anos da restauração (Gonçalves et al., 

2007). Além da utilização de culturas agronômicas, podem ser implantadas culturas de adubação verde para que haja 

a proteção do solo e melhoria das suas qualidades físicas, químicas e biológicas. Portanto, não existe uma única 

estratégia, a escolha das culturas a serem utilizadas como cobertura transitória vai depender do grau de degradação da 

área, preferências do produtor, mercado agrícola da região e das características de cada espécie. 

   

5.4. Custos 

O custo total da semeadura de 2,33 hectares, incluindo todas as etapas prévias à semeadura e todos os 

tratamentos avaliados, para um período de sete meses foi de R$ 16.335,37 (Subtotal com milho + Aplicação de 

Herbicida) (Tabela 6). Um pouco mais da metade do valor total corresponde ao custo da mão-de-obra utilizada (R$ 

7.438,11), sendo o elemento mais oneroso constituinte do valor total dessa atividade. Para semear um hectare foram 

necessários um total de três trabalhadores, 18 horas de trabalho e R$ 5.597,54. A diferença de preços entre os 
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tratamentos é da ordem de R$ 954,72/ha. O tratamento onde se plantou o milho na entrelinha é o mais vantajoso, 

pois além de apresentar benefícios ecológicos com o controle das plantas daninhas, ele apresenta também benefícios 

econômicos para o proprietário, dado que sua implantação é de menor custo e ainda é possível ter um retorno 

econômico proveniente da produção do milho. A atividade de controle químico para o caso do primeiro 

experimento, semeadura direta, varia em torno de R$ 1.053,35/ha. Segundo dados fornecidos pela International 

Paper, um plantio de mudas nativas necessita de até seis aplicações de herbicida por ano de plantio, durante dois 

anos, dessa forma o valor total referente ao controle químico seria de R$ 12.640,20/ha, valor maior do que o 

necessário para a implantação de todo o projeto de semeadura com o plantio de milho na entrelinha.  

 

Tabela 6. Estimativa de custos unitários e totais em reais por hectare da implantação do estudo de semeadura direta e semeadura 
do milho e custos de manutenção durante os três primeiros meses. Dados fornecidos pela International Paper para o Município 
de Espírito Santo do Pinhal, fevereiro de 2017. Subtotal com o milho= custo de todas as atividades excluindo a aplicação de 
herbicida e Subtotal com o herbicida= custo de todas as atividades excluindo o plantio de milho na entrelinha. 

CUSTOS SEMEADURA 

Sementes 

 
Preço Médio/Kg Quantidade (Kg) Total (R$) 

Nativas 123,45 22,5 2.777,625 

Milho 3,83 60 229,8 

Preparo do Solo 

 
Preço/Hora Quantidade (Horas) Total (R$) 

Trator de esteira 253,11 8 2.024,88 

Subsolador 324,17 8 2.593,36 

Semeadura 

 
Preço da Diária Quantidade (Dias) Quantidade (Pessoas) Total (R$) 

     Mão de obra 201,03 5 5 5.025,75 

 
Preço/Ton Quantidade (Kg) Total (R$) 

NPK 9-36-12 1.759,17 699 1.229,66 

Aplicação de Herbicida 

 
Preço da Diária Quantidade (Dias) Quantidade (Pessoas) Total (R$) 

Mão de obra 201,03 3 4 2.412,36 

 
Preço/Kg Quantidade (Kg) Total 

Herbicida (Scout) 18,00 2,33 41,94 

      Subtotais (R$) Total/hectare (R$) 

 Subtotal com o milho  13.881,07 5.957,54 

 Subtotal com o herbicida  16.105,57 6.912,26 

Diferença (R$) 954,72 
 

Com relação ao segundo experimento realizado, o custo total de implantação do experimento de plantio 

de mudas em 1,92 hectares, incluindo todas as etapas prévias ao plantio e todos os tratamentos aplicados, para um 

período de nove meses foi de R$ 32.345,35 (Subtotal com o milho + Aplicação de Herbicida) (Tabela 7). A mão-de-

obra representa a parte mais onerosa de qualquer projeto de restauração, nesse caso observou-se que esse elemento 

corresponde à 59,67% (R$ 19.298,88) do valor total dessa atividade. O plantio de um hectare de mudas demandou 

um total de seis trabalhadores, 21 horas de trabalho e R$ 12.849,82. Para esse caso, o valor total referente ao controle 

químico das gramíneas durante os dois primeiros anos de plantio seria de R$ 47.960,63/ha, valor consideravelmente 

maior do que o necessário para a implantação de todo o projeto de semeadura com o plantio de milho na entrelinha 

(R$ 13.881,07).  
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Tabela 7. Estimativa de custos unitários e totais em reais por hectare da implantação do estudo de plantio de mudas e semeadura 
do milho e custos de manutenção durante os nove primeiros meses. Dados fornecidos pela International Paper para o 
Município de Espírito Santo do Pinhal, fevereiro de 2017. Subtotal com o milho= custo de todas as atividades excluindo a 
aplicação de herbicida e Subtotal com o herbicida= custo de todas as atividades excluindo o plantio de milho na entrelinha. 

CUSTOS PLANTIO DE MUDAS 

Sementes 

 
Preço Médio/Kg Quantidade (Kg) Total (R$) 

Milho 17,95 60 1.077,00 

Mudas 

 
Preço Médio/Milheiro Quantidade Total (R$) 

Mudas 1.000,00 3770 3.770,00 

 
Preço da Diária Quantidade Total (R$) 

Transporte 79,42 1 79,42 

Preparo do Solo 

 
Preço/Hora Quantidade (Horas) Total (R$) 

Subsolador 324,17 8 2.593,36 

Plantio 

 
Preço da Diária Quantidade (Dias) Quantidade (Pessoas) Total (R$) 

Mão de obra 201,03 5 10 10.051,50 

 
Preço/Ton Quantidade (Kg) Total (R$) 

Adubo (NPK 4-14-8) 1.880,00 720 1353,6 

Adubo (NPK 9-36-12) 1.759,17 735 1.292,99 

Irrigação 

 
Preço/Hectare Número de Irrigações Número de Hectares Total (R$) 

Caminhão Pipa 380,93 3 2,45 2799,83 

Controle de Formigas 

 
Preço da Diária Número de Controles Quantidade (Pessoas) Total (R$) 

Mão de obra 201,03 2 4 1.608,24 

 
Preço/Kg Quantidade (Kg) Total (R$) 

Isca Granulada 6,22 7,35 45,71 

Aplicação de Herbicida 

 
Preço da Diária Quantidade (Dias) Quantidade (Pessoas) Total (R$) 

Mão de obra 201,03 2 19 7.639,14 

 
Preço/Kg Quantidade (Kg) Total (R$) 

Herbicida (Scout) 18,00 1,92 34,56 

      Subtotais (R$) Total/hectare (R$) 

 Subtotal com o milho  24.671,65 12.849,82 

 Subtotal com o herbicida  29.975,36 15.612,17 

Diferença (R$) 2.762,35 
 

O custo total da semeadura direta foi de R$ 7.010,89 por hectare, incluindo os dois tratamentos aplicados, 

apresentando um menor valor em relação ao plantio de mudas. Segundo Brancalion et al. (2015), os custos com 

restauração de áreas podem chegar até R$30.000,00 por hectare, sendo dependente do potencial de resiliência da área 

e da possibilidade do uso de tecnologias no plantio. A área em estudo apresentou um baixo potencial de resiliência, 

tornando-se impossível realizar a sua restauração pela condução da regeneração natural.  Portanto, optou-se pela 

realização do plantio de mudas realizando um investimento inicial de R$ 16.846,54 por hectare, incluindo todos os 

tratamentos aplicados, valor um pouco mais alto do que os valores apresentados pela literatura (Engel e Parrota, 
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2001; Brancalion et al., 2015) e consideravelmente maior do que os valores médios de instalação e condução dos 

plantios realizados pela International Paper no primeiro ano de plantio (R$ 4.000,00/ha). A redução de custo 

observada entre a semeadura direta e o plantio de mudas foi da ordem de 58,38%, valores de redução próximos 

também foram encontrados por Bullard et al. (1992), Engel e Parrota (2001), Cole et al. (2011) e Meli et al. (2017).  

No estudo, os maiores investimentos realizados foram relacionados à mão-de-obra para a execução das 

atividades de implantação e manutenção do experimento. As diferenças observadas entre as duas técnicas são 

decorrentes do maior número de trabalhadores necessários para o plantio de um hectare de mudas em comparação 

com a semeadura direta, seis e três trabalhadores respectivamente. Outro fator que torna a utilização de mudas mais 

onerosa é o seu preço, enquanto a compra das mudas fica em torno de R$ 1.963,54/ha, desconsiderando o preço do 

seu transporte, a aquisição das sementes para esse experimento custa R$ 1.192,12/ha, valor inferior ao encontrado 

por Araki (2005) para a compra de sementes de 20 espécies nativas por hectare (R$ 2.395,00). Essa diferença é 

resultado do processo de produção das mudas, uma vez que no seu preço final são incorporados todos os custos 

necessários para sua produção, desde a coleta das sementes até a sua expedição do viveiro. Os autores Holl & Aide 

(2011) e Chazdon & Guariguata (2016) sugerem que o custo total de um projeto de restauração é aliado à intensidade 

da intervenção antrópica para desencadear os processos de restauração, consequentemente, as características da área 

degradada e seu entorno influenciam esse valor total de investimento.  

A utilização de uma técnica não exclui a outra, o ideal é serem utilizadas vários métodos combinados que 

aumentarão o sucesso da restauração e também proporcionarão uma amortização do capital necessário para a 

realização de tal atividade. A combinação entre espécies de recobrimento que apresentaram potencial para a 

semeadura direta e a implantação de mudas de diversidade após o fechamento do dossel seria um exemplo de técnica 

que possivelmente apresentaria grande sucesso e um menor custo em comparação com o plantio total de mudas. É 

importante destacar que essas técnicas ainda precisam ter seus métodos melhorados, principalmente a semeadura 

direta, o seu aperfeiçoamento tornaria a restauração florestal uma técnica mais atrativa para os agricultores. Portanto, 

pesquisas relacionadas à restauração devem ser realizadas para que o sucesso do método seja constante em todas as 

regiões, formando comunidades mais uniformes e representativas. 

O milho, além de apresentar vantagens ecológicas, também apresenta vantagens econômicas. O estudo 

em questão mostrou a ocorrência de uma diminuição dos custos referente à substituição do controle químico de 

gramíneas invasoras pela presença do milho na entrelinha, diminuição nos custos totais de 17,7% para o plantio de 

mudas e 13,81% para a semeadura direta.  Entretanto, o que torna o milho mais atrativo aos olhos daqueles que 

possuem áreas a serem restauradas é a possibilidade de um retorno financeiro que muitas das vezes tem o potencial 

de gerar capital suficiente para pagar por toda a implantação da restauração. Embora o objetivo do trabalho não 

fosse avaliar a produção do milho, estimativas foram feitas com relação a produção média de milho por hectare e a 

receita que ela geraria. Observou-se que o milho produziria em torno de 51 sacas que seriam vendidas a R$ 35,00 a 

unidade, gerando uma renda de R$ 1.792,00 por hectare, o que corresponde a 13,95% do custo total do plantio de 

mudas e 30,08% do valor total da semeadura, ou seja, o milho amortizaria os custos de implantação e condução das 

ações de restauração. Resultados similares foram encontrados por Oliveira et al. (1998), onde a implantação de quatro 

linhas de milho nas entrelinhas de plantio de pinus reduziu os custos iniciais a zero e geraram uma renda da ordem 

de 29% dos custos de implantação. Marques (1990) observou a diminuição dos custos de implantação e manutenção 

de espécies florestais decorrentes da produção de milho nas entrelinhas da ordem de 21 e 64%, nos dois primeiros 

anos de plantio. Retornos financeiros oriundos da produção de milho nas entrelinhas também foram constatados nos 

estudos de Castillo (1977) e Oliveira (2012).  
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O modelo de restauração proposto no item anterior, englobando dois anos e quatro cultivos intercalados 

de milho para grão e silagem, em condições ideais de adubação e viabilidade das sementes, em um cenário ótimo 

produziria por volta de 38,4 ton.ha-1 de silagem e 51 sacas de grãos de milho, os preços de mercado encontrados 

foram R$ 180,00 a tonelada de silagem e R$ 35,00 a saca do grão de milho (Antônio Custódio Diniz, técnico em 

agropecuária da Universidade Federal de Viçosa, comunicação pessoal em 28 de novembro de 2018). Portanto, o 

montante final gerado pela produção do milho após o primeiro ano de implantação do projeto seria de R$ 8.704,00, 

gerando uma renda adicional de R$ 2.746,46 reais quando a técnica utilizada for a semeadura e no plantio de mudas 

ocorreria a amortização de 67,74% dos custos totais de implantação e condução. Entretanto, não se obtiveram dados 

referentes à colheita, processamento e comercialização do milho, esses valores devem ser considerados em análises 

futuras. Dessa forma, o milho é uma cultura de grande potencial para uso nos projetos de restauração florestal, haja 

vista que ele promove melhorias ecológicas no ambiente e tem grande potencial econômico em todas as regiões do 

Brasil.  

Os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados com êxito. Apesar do resultado encontrado ter 

mostrado baixos valores de emergência para as espécies arbóreas semeadas, observou-se uma alta riqueza na 

comunidade formada, e sua eficiência ecológica pôde ser avaliada, os fatores que a influenciam foram identificados e 

sugestões para a melhoria da técnica foram realizadas. Com relação ao plantio de mudas, avaliou-se a sobrevivência, 

estabelecimento e desenvolvimento das mudas plantadas, que mostraram um ótimo desempenho em campo. A poda 

da gema apical mostrou-se uma técnica com potencial para o aumento da copa das espécies de recobrimento, 

entretanto os dados precisam ser coletados por um maior período de tempo. O maior destaque deve ser dado ao 

milho, que nos dois experimentos cumpriu seu papel no controle das gramíneas, mostrando-se uma cultura com um 

grande potencial ecológico, econômico e social para utilização nas ações de restauração. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método da semeadura direta de espécies arbóreas deve ser aprimorado para ser utilizado em larga 

escala. No presente estudo, o maior fator limitante foi a ocorrência de chuvas intensas que provocaram o 

carreamento, soterramento e inviabilização da maioria das sementes utilizadas nos experimentos. No entanto, esse 

problema pode ser contornado por meio da proteção das sementes, plantio em épocas em que as chuvas são mais 

amenas e preparo do solo de forma que ele não fique exposto.  

O presente estudo utilizou uma baixa diversidade de espécies em comparação com a diversidade 

usualmente utilizada em projetos de restauração (por volta de 80 espécies). A baixa diversidade aqui empregada foi 

em função do espaço disponível para a implantação dos experimentos e dos requerimentos estatísticos para que as 

análises realizadas fossem confiáveis. Entretanto, a recomendação é que se utilize altas diversidades de plantio ou 

semeadura para que haja maior possibilidade das fases de estruturação e consolidação serem encaminhadas. 

O plantio de mudas apresentou altas taxas de sobrevivência que não foram reduzidas pela poda da gema 

apical ou do plantio de milho na entrelinha em comparação com o controle (herbicida). Entretanto, a aplicação de 

herbicida pode ter causado a morte de vários indivíduos nos tratamentos em que ela foi realizada. A poda da gema 

apical apresentou potencial para ser utilizada em projetos de restauração. As espécies que apresentaram os melhores 

crescimentos da área da copa após o corte da gema apical foram H. popayanensis, A, glandulosa e S. granulosoleprosum, 

sendo indicadas para a utilização futura dessa técnica com o intuito de aumentar a copa. Espera-se que após mais um 

ciclo de crescimento, essas espécies apresentarão maiores copas e já atuarão no controle das gramíneas invasoras 

pelo sombreamento. Monitoramentos futuros são necessários para avaliar o crescimento das copas dos indivíduos 

que tiveram sua dominância apical quebrada e seu possível efeito no controle de gramíneas, além de indicar aquelas 

espécies que melhor respondem ao corte da gema apical, desenvolvendo as brotações laterais e aumentando suas 

copas.  

O milho apresentou resultados semelhantes aos da aplicação de herbicidas para o controle de gramíneas 

invasoras, além de ter reduzido os custos de implementação da restauração florestal, quando comparado com a 

utilização da capina química, mostrando-se assim uma técnica viável. A produção do milho foi estimada nesse 

trabalho, todavia é importante que estudos sobre a produtividade do milho e a possível renda gerada por ela sejam 

realizados, incluindo os gastos referentes a sua colheita, beneficiamento e comercialização. 

Mais pesquisas são necessárias para que a semeadura direta obtenha sucesso em diferentes regiões do país, 

fazendo-se necessária a identificação das barreiras ecológicas e criação de técnicas que as superem. A associação de 

métodos e técnicas deve ser considerada para aumentar o sucesso dos projetos de restauração, uma vez que eles 

podem ser complementares e atingir maiores taxas de sombreamento num menor tempo, desencadeando as fases do 

processo de restauração. Portanto, estudos que aliem semeadura direta, plantio de mudas, técnicas que visam a um 

rápido fechamento de dossel e cobertura transitória na entrelinha são fundamentais para que a prática da restauração 

desenvolva-se e seja uma técnica mais acessível para todos aqueles que necessitam adequar suas propriedades à 

legislação vigente.  

Este trabalho apresentou vantagens ecológicas, econômicas e sociais. Ecologicamente, a técnica aqui 

proposta tem potencial de desencadear o processo de estruturação, garantir a consolidação e encaminhar a maturação 

da comunidade florestal formada. Se os métodos forem realizados de forma correta com todo o embasamento 

teórico necessário, o produto final será uma comunidade florestal biodiversa e autossustentável. O milho forneceu 
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uma fonte alternativa de renda para os restauradores que pode cobrir ou amortizar todos os gastos com a 

implantação dos projetos de restauração. E por fim, a cultura agronômica na entrelinha proporciona um maior 

envolvimento dos pequenos produtores nas ações de restauração, uma vez que eles já estão familiarizados com os 

procedimentos necessários para sua implantação e a possibilidade da geração de renda é um grande atrativo para que 

eles apoiem essas ações. 
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7. CONCLUSÃO 

A semeadura apresentou uma alta riqueza, apesar do baixo número de indivíduos que emergiram, 

demonstrando que esse método tem o potencial para formar comunidades biodiversas. Entretanto, mais estudos são 

necessários para o seu aprimoramento e sua utilização em larga escala. O plantio de mudas apresentou altas taxas de 

sobrevivência em campo para todas as espécies utilizadas, mostrando-se uma técnica com alta eficiência ecológica. 

Os custos referentes à semeadura direta foram menores comparados com o plantio de mudas. 

A poda da gema apical aumentou o número de indivíduos bifurcados e não teve influência na taxa de 

mortalidade dos mesmos, mostrando-se uma técnica com potencial para a utilização nos plantios de restauração. Ao 

se compararem os indivíduos podados que bifurcaram e os não podados que não bifurcaram, houve um aumento da 

área da copa referente ao corte da gema apical.  Portanto, essa técnica tem o potencial de aumentar as áreas da copa e 

consequentemente aumentar o sombreamento da área, sendo necessários futuros estudos. 

A presença do milho atuou controlando eficientemente as gramíneas invasoras, sendo uma espécie com 

alto potencial para utilização em plantios de restauração, e não afetou negativamente a sobrevivência e o 

desenvolvimento das espécies arbóreas, tanto no experimento de semeadura quanto no plantio de mudas. Em alguns 

casos ele criou condições mais favoráveis para o desenvolvimento dos indivíduos arbóreos. Além do mais, o milho 

pode ser uma fonte de renda durante os primeiros dois anos dessa atividade tornando-a mais atrativa para os 

agricultores, além de atuar socialmente na inclusão dos pequenos produtores nas ações de restauração. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Número de indivíduos inicial implantados na instalação do experimento, número final de 
indivíduos e sobrevivência dos mesmos para todas as espécies utilizadas, aos nove meses após a implantação. Município 
de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, julho de 2018. 

 

 
Indivíduos 

 
Grupo de Plantio Espécies Número Inicial Número Final Sobrevivência (%) 

R
e
c
o

b
ri

m
e
n

to
 

Solanum granulosoleprosum 60 62 103,33 

Casearia sylvestris 60 60 100,00 

Croton floribundus 60 60 100,00 

Guazuma ulmifolia 60 60 100,00 

Alchornea glandulosa 60 57 95,00 

Citharexylum myrianthum 60 55 91,67 

Peltophorum dubium 60 48 80,00 

Colubrina glandulosa 120 95 79,17 

Heliocarpus popayanensis 60 47 78,33 

Trema micrantha 60 47 78,33 

D
iv

e
rs

id
a
d

e
 

Cedrela odorata 120 120 100,00 

Handroanthus heptaphyllus 120 120 100,00 

Myrsine guianensis 60 59 98,33 

Cariniana estrellensis 120 118 98,33 

Tapirira guianensis 120 115 95,83 

Rhamnidium elaeocarpum 120 113 94,17 

Handroanthus ochraceus 120 111 92,50 

Jacaranda cuspidifolia 120 108 90,00 

Erythrina verna 120 107 89,17 

Lafoensia pacari 120 105 87,50 

Psidium rufum 120 102 85,00 

Aspidosperma polyneuron 120 98 81,67 

Ficus obtusifolia 120 97 80,83 

Cordia americana 120 95 79,17 

Maclura tinctoria 120 94 78,33 

Astronium graveolens 120 93 77,50 

Cariniana legalis 120 93 77,50 

Tabebuia roseoalba 120 92 76,67 

Cordia trichotoma 120 88 73,33 

Ceiba speciosa 120 80 66,67 

Cedrela fissilis 120 70 58,33 

Handroanthus impetiginosus 120 63 52,50 

Balfourodendron riedelianum 120 57 47,50 
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ANEXO B. Altura média, área média de copa, número médio de galhos e número de indivídudos que 
bifurcaram para os tratamentos com e sem poda da gema apical, aos nove meses após a implantação. Município de 
Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, julho de 2018. 

 

 

Espécie 
Altura 
Média 
(cm) 

Área Média da 
Copa (m²) 

Número 
Médio de 

Galhos 

Número de 
Indivíduos que 

Bifurcaram 

C
o

m
 P

o
d

a
 

Alchornea glandulosa 78,81 0,14 2,58 24,00 

Casearia sylvestris 36,88 0,09 0,33 4,00 

Citharexylum myrianthum 71,37 0,10 1,85 20,00 

Croton floribundus 97,17 0,18 2,27 25,00 

Guazuma ulmifolia 95,18 0,25 1,24 17,00 

Heliocarpus popayanensis 105,13 0,28 4,83 23,00 

Myrsine guianensis 52,60 0,05 0,50 7,00 

Peltophorum dubium 38,67 0,07 0,17 2,00 

Solanum granulosoleprosum 125,39 0,61 2,14 28,00 

Trema micrantha 169,09 1,19 1,96 18,00 

S
e
m

 P
o

d
a
 

Alchornea glandulosa 90,48 0,20 2,39 27,00 

Casearia sylvestris 41,04 0,10 0,25 2,00 

Citharexylum myrianthum 80,39 0,14 1,61 17,00 

Croton floribundus 133,47 0,35 1,53 15,00 

Guazuma ulmifolia 93,37 0,37 0,59 7,00 

Heliocarpus popayanensis 124,30 0,31 3,30 15,00 

Myrsine guianensis 54,72 0,07 0,76 7,00 

Peltophorum dubium 52,46 0,11 0,00 0,00 

Solanum granulosoleprosum 166,19 1,06 2,42 22,00 

Trema micrantha 187,08 1,44 1,33 11,00 
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ANEXO C. Área média de copa dos indivíduos de recobrimento por tratamento aplicado aos nove meses após 
a implantação do experimento. Tratamento P+M: poda da gema apical de espécies de recobrimento e plantio de milho 
na entrelinha; Tratamento M: plantio do milho na entrelinha; Tratamento C: controle; e Tratamento P: poda da gema 
apical e capina química das entrelinhas de plantio. Município de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, julho de 2018. 

  

Espécie Área Média de Copa (m²) 

C
o

m
 P

o
d

a
 

C
o

m
 M

il
h

o
 (

T
ra

ta
m

e
n

to
 P

 +
 M

) Solanum granulosoleprosum 1,15 

Trema micrantha 1,07 

Heliocarpus popayanensis 0,53 

Guazuma ulmifolia 0,25 

Alchornea glandulosa 0,19 

Citharexylum myrianthum 0,18 

Casearia sylvestris 0,12 

Croton floribundus 0,12 

Peltophorum dubium 0,07 

Myrsine guianensis 0,06 

C
a
p

in
a
 Q

u
ím

ic
a
 (

T
ra

ta
m

e
n

to
 P

) Trema micrantha 1,29 

Solanum granulosoleprosum 0,34 

Guazuma ulmifolia 0,25 

Croton floribundus 0,23 

Heliocarpus popayanensis 0,13 

Alchornea glandulosa 0,11 

Peltophorum dubium 0,07 

Casearia sylvestris 0,06 

Citharexylum myrianthum 0,05 

Myrsine guianensis 0,05 

S
e
m

 P
o

d
a

 C
o

m
 M

il
h

o
 (

T
ra

ta
m

e
n

to
 M

) 

Trema micrantha 0,91 

Solanum granulosoleprosum 0,77 

Croton floribundus 0,46 

Guazuma ulmifolia 0,39 

Heliocarpus popayanensis 0,27 

Alchornea glandulosa 0,22 

Citharexylum myrianthum 0,16 

Casearia sylvestris 0,12 

Peltophorum dubium 0,10 

Myrsine guianensis 0,07 

C
a
p

in
a
 Q

u
ím

ic
a
 (

T
ra

ta
m

e
n

to
 C

) Trema micrantha 1,97 

Solanum granulosoleprosum 1,40 

Heliocarpus popayanensis 0,37 

Guazuma ulmifolia 0,34 

Croton floribundus 0,22 

Alchornea glandulosa 0,19 

Citharexylum myrianthum 0,11 

Peltophorum dubium 0,11 

Casearia sylvestris 0,07 

Myrsine guianensis 0,06 
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ANEXO D. Altura média, aos nove meses após a implantação, das espécies de diversidade utilizadas neste 
estudo.  Município de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, julho de 2018. 

 

Espécie Altura Média (cm) 

Cariniana estrellensis 82,24 

Maclura tinctoria 81,78 

Erythrina verna 80,28 

Tapirira guianensis 75,70 

Handroanthus ochraceus 59,30 

Handroanthus impetiginosus 55,73 

Ceiba speciosa 49,82 

Jacaranda cuspidifolia 46,92 

Cedrela odorata 45,22 

Aspidosperma polyneuron 44,65 

Rhamnidium elaeocarpum 44,57 

Colubrina glandulosa 42,44 

Cedrela fissilis 42,40 

Cordia americana 41,76 

Tabebuia roseoalba 40,83 

Psidium rufum 37,42 

Cordia trichotoma 37,13 

Handroanthus heptaphyllus 34,36 

Cariniana legalis 31,72 

Ficus obtusifolia 29,73 

Balfourodendron riedelianum 10,91 

 


