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RESUMO 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA O ENRIQUECIMENTO DE ÁREAS RIPÁRIAS EM 

PROCESSO DE RESTAURAÇÃO NO EXTREMO SUL DO BIOMA MATA 

ATLÂNTICA 

 

AUTOR: Adriana Maria Griebeler 

ORIENTADOR: Maristela Machado Araujo 

 
O objetivo geral desse estudo foi caracterizar o desenvolvimento de espécies florestais nativas no 

enriquecimento de áreas ripárias em processo de restauração, introduzidas por meio da semeadura direta 

e plantio de mudas, de modo a definir estratégias eficazes no enriquecimento de áreas no extremo Sul 

do Bioma Mata Atlântica. A partir disso, utilizou-se área em processo inicial de restauração implantada 

em 2013 para a elaboração da presente dissertação, que foi estruturada em dois capítulos. No capítulo I, 

objetivou-se avaliar a eficiência da técnica de semeadura direta de espécies florestais nativas e a 

influência do uso de Trichoderma asperelloides e polímero hidrorretentor como estratégias para 

o enriquecimento de área em processo inicial de restauração (quatro anos), no extremo Sul do 

Bioma Mata Atlântica. As espécies utilizadas foram Balfourodendron riedelianum (Engl.) 

Engl, Cedrela fissilis Vellozo, Luehea divaricata Mart. & Zucc, Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong e Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan. O experimento foi conduzido em 

esquema fatorial 2 x 2, considerando a inoculação das sementes com Trichoderma spp. (T. asperelloides 

e controle) e a presença ou ausência de hidrogel na cova. Em setembro de 2017, realizou-se a semeadura 

a campo, bem como a instalação de teste de emergência em viveiro. A emergência (E%) foi avaliada 

durante 150 dias e a sobrevivência (S%), crescimento em altura (H) e diâmetro do coleto (DC) aos 12 

meses após a semeadura. Verificou-se que em condições de viveiro, a inoculação e o uso de hidrogel 

não influenciaram a E% das espécies testadas. No campo, E. contortisiliqumm, P. rigida e C. fissilis 

demonstram-se adequadas para uso na semeadura direta de enriquecimento. Além disso, o uso de T. 

asperelloides mostrou-se uma estratégia eficiente para potencializar os resultados da semeadura direta, 

capaz de proporcionar maior E% para E. contortisiliqumm e P. rigida, bem como maximizar o 

crescimento em altura de E. contortisiliqumm. De forma complementar, sob elevada intensidade 

pluviométrica, a utilização de hidrogel não influencia a emergência e os atributos morfológicos das 

espécies estudadas. No capítulo II, buscou-se caracterizar o desempenho de cinco espécies arbóreas 

nativas em um plantio de enriquecimento no extremo Sul do Bioma Mata Atlântica, bem como 

identificar a influência do volume de substrato, utilizado na produção de mudas, e da inoculação de 

Trichoderma spp. na sobrevivência, crescimento inicial e aspectos fisiológicos das espécies plantadas. 

As espécies estudadas foram Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Cedrela fissilis Vellozo, Cordia 

trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud, Erythrina cristagalli L. e Luehea divaricata Mart. & Zucc.. O 

experimento foi conduzido em esquema fatorial 2 x 3, considerando dois tipos de recipientes (tubete de 

polipropileno e saco de polietileno), e os inóculos testados (T. asperelloides, Trichoderma harzianum e 

controle). O plantio ocorreu em setembro de 2017. Aos seis meses após o plantio, avaliou-se atributos 

fisiológicos e aos 15 meses a S%, atributos morfológicos e a tolerância e resiliência das espécies à geada. 

Constatou-se que as cinco espécies estudadas apresentaram S% e crescimento satisfatórios, sendo aptas 

para compor plantios de enriquecimento. Porém, a formação de geadas reduz o potencial de desempenho 

de C. trichotoma, C. canjerana e E. cristagalli. De maneira geral, a sobrevivência e aspectos 

morfofisiológicos das espécies avaliadas não foram influenciados pelo tipo de recipiente, sendo indicada 

a utilização de mudas produzidas em tubetes de 180 cm³. O uso de T. asperelloides proporciona 

melhorias sobre alguns aspectos morfológicos e fisiológicos de C. canjerana, C. fissilis e C. trichotoma, 

demonstrando ser uma estratégia potencial para melhorar o desempenho das plantas.  

 

 
Palavras-chave: Silvicultura. Semeadura direta. Plantio de mudas. Trichoderma spp. Atributos 

morfofisiológicos. 



 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

STRATEGIES FOR THE ENRICHMENT OF RIPAR AREAS IN PROCESS OF 

RESTORATION IN THE SOUTHERN EXTREME OF ATLANTIC FOREST BIOME 

 

AUTHOR: Adriana Maria Griebeler 

ADVISOR: Maristela Machado Araujo 

 
The general objective of this research was to characterize the development of native forest species in 

the enrichment of restoration riparian areas, introduced through direct seeding and seedlings planting, 

in order to define effective strategies for the enrichment of areas in the southern extreme of the Atlantic 

Forest Biome. From this, an area in the initial restoration process implemented in 2013 was used for the 

preparation of the present dissertation, which was structured in two chapters. In chapter I, the objective 

was to evaluate the efficiency of the technique of direct seeding of native forest species and the 

influence of the use of Trichoderma asperelloides and water-retaining polymer as strategies for 

the enrichment of area in the initial process of restoration (four years), in the Southern extreme 

Atlantic Forest Biome. The species used were Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl, 

Cedrela fissilis Vellozo, Luehea divaricata Mart. & Zucc, Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong and Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan. The experiment was conducted in a 2 

x 2 factorial scheme, considering seed inoculation with Trichoderma spp. (T. asperelloides and control) 

and the presence or absence of hydrogel in the pit. In September 2017, direct seeding was done in the 

field, as well as the installation of emergency test in nursery. The emergence (E%) was evaluated for 

150 days and the survival (S%), growth in height (H) and stem diameter (SD) at 12 months after sowing. 

It was verified that in nursery conditions, the inoculation and the use of hydrogel did not influence the 

E% of the species tested. In the field, E. contortisiliqumm, P. rigida and C. fissilis are suitable for use 

in enrichment direct seeding. In addition, the use of T. asperelloides proved to be an efficient strategy 

to potentiate the results of direct sowing, capable of providing greater E% for E. contortisiliqumm and 

P. rigida, as well as maximizing the height growth of E. contortisiliqumm. Complementarily, under high 

rainfall intensity, the use of hydrogel does not influence the emergence and morphological attributes of 

the studied species and should be dispensed. In Chapter II, it was aimed to characterize the 

performance of five native tree species in an enrichment planting at the southern end of the 

Atlantic Forest Biome, as well as to identify the influence of the substrate volume used in 

seedling production and the inoculation of Trichoderma spp. in survival, initial growth and 

physiological aspects of planted species. The species studied were Cabralea canjerana (Vell.) 

Mart., Cedrela fissilis Vellozo, Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud, Erythrina cristagalli 

L. and Luehea divaricata Mart. & Zucc. The experiment was conducted in a 2 x 3 factorial scheme, 

considering two types of containers (polypropylene tubes and polyethylene bag), and the inoculums 

tested (T. asperelloides, Trichoderma harzianum and control). The planting occurred in September 

2017. Six months after planting, physiological attributes were evaluated, and at 15 months at S%, 

morphological attributes and the tolerance and resilience of the species to frost. It was verified that the 

five species studied presented satisfactory S% and growth, being able to compose enrichment 

plantations. However, frost formation reduces the performance potential of C. trichotoma, C. canjerana 

and E. cristagalli. In general, the survival and morphophysiological aspects of the evaluated species 

were not influenced by the type of container, being indicated the use of seedlings produced in tubes of 

180 cm³. The use of T. asperelloides provides improvements on the growth and physiological aspects 

of C. canjerana, C. fissilis and C. trichotoma, proving to be a potential strategy to improve plant 

performance. 

 

Keywords: Atlantic Forest Biome. Forest restoration. Silviculture. Direct seeding. Seedling 

planting. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

As florestas tropicais se sobressaem como os mais importantes centros de 

biodiversidade do planeta (MYERS et al., 2000), representando uma insubstituível fonte de 

bens e serviços ecossistêmicos para a humanidade (CHAZDON, 2016). No Brasil, a Mata 

Atlântica destaca-se dentre as formações vegetais, por apresentar elevada riqueza e diversidade 

de espécies de flora e fauna, sendo a segunda maior floresta tropical do continente americano 

(TABARELLI et al., 2005). 

No entanto, os ecossistemas sofrem constante degradação pela ação antrópica mediante 

a exploração madeireira predatória, desenvolvimento de atividades agropecuárias e expansão 

das áreas urbanas. Tais processos acarretaram na fragmentação florestal, com consequente 

redução de habitats disponíveis e isolamento de populações, o que representa uma das ameaças 

mais sérias à perda de biodiversidade (CALMON et al., 2011; METZGER et al., 2010).  

Atualmente, a restauração florestal tem sido tema central das políticas ambientais 

globais (ARADOTTIR; HAGEN, 2013; JACOBS et al., 2015), na qual diversas iniciativas 

estão sendo adotadas visando proteger a biodiversidade e atenuar os efeitos das mudanças 

climáticas. Em 2014, a Declaração de Nova York sobre Florestas apresentou o compromisso 

global de restaurar 350 milhões de hectares de terras desmatadas e degradadas até 2030 

(JACOBS et al., 2015). No Brasil, as medidas adotadas relacionam-se com a instituição do 

Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental (BRASIL, 2012), bem 

como a adesão ao Acordo de Paris, no qual o país se compromete em recuperar 12 milhões de 

hectares de áreas florestais degradadas até 2030 (BRASIL, 2017). Estima-se que no Brasil a 

demanda de restauração ecológica seja de 21 milhões de hectares, dos quais 78% englobam 

áreas de conservação e 22% de preservação permanente, distribuídos principalmente nos 

biomas Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado (SOARES-FILHO et al., 2014). 

Até o momento, as experiências de restauração mostram que muitos projetos vêm sendo 

desenvolvidos com avanços técnicos e científicos (BERTACCHI et al., 2016; CALMON et al., 

2011;  RODRIGUES et al., 2009). No entanto, estudos demonstram ineficiência de diversos 

projetos de restauração em resgatar a integridade e funcionalidade dos ecossistemas e garantir 

a sua sustentabilidade ao longo do tempo, apresentando baixa riqueza e diversidade da 

regeneração (CALEGARI et al., 2013; THOMAS et al., 2014). O elevado grau de fragmentação 

do Bioma Mata Atlântica (RODRIGUES et al., 2009) e o isolamento das áreas em processo de 

restauração, geralmente imersas em matrizes agrícolas pouco permeáveis ao fluxo de fauna 
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(SIQUEIRA, 2002), aliado ao uso de materiais não adaptados e técnicas silviculturais 

inadequadas podem explicar parte do insucesso verificado. 

Nesse contexto, o enriquecimento é uma estratégia utilizada como ferramenta 

complementar no processo de restauração de ecossistemas degradados visando à busca pelo 

restabelecimento dos processos ecológicos. Tendo em vista a legislação florestal vigente no 

Brasil (BRASIL, 2012), o enriquecimento pode ser utilizado na restauração de Áreas de 

Preservação Permanente (APP’s), visando o ganho de diversidade genética e de espécies ou, no 

caso da Reserva Legal (RL), com intuito de otimizar a exploração econômica de florestas em 

propriedades rurais. Entre as possíveis metodologias para enriquecimento cita-se a transposição 

de serapilheira e o banco de sementes alóctone (MARTINS et al., 2008; RODRIGUES; 

MARTINS; GANDOLFI, 2007), a transposição de plântulas (TURCHETTO et al., 2016; 

VIANI; RODRIGUES, 2009), o uso de poleiros artificiais (REIS; BECHARA; TRES, 2010), 

o plantio de mudas (LAUGHLIN; CLARKSON, 2018) e a semeadura direta (ATONDO-

BUENO; BONILLA-MOHENO; LÓPEZ-BARRERA, 2018). 

O plantio de mudas de espécies secundárias e tardias tem sido recomendado para 

aumentar a diversidade de florestas em restauração ou suprir a ausência de regeneração natural 

do sub-bosque. Plantios de enriquecimento consistem na introdução de mudas de espécies 

desejadas sob florestas já existentes (MILLET et al., 2013; NELSON et al., 2011). No entanto, 

as recomendações são especulativas, uma vez que não há dados experimentais consistentes 

(SANTOS, 2014), principalmente no que se refere a aspectos relacionados aos tratos culturais 

aplicados no momento do plantio e condução, bem como a adaptação, desempenho silvicultural 

e processos fisiológicos que controlam o crescimento de espécies florestais introduzidas no sub-

bosque de florestas em restauração. 

Adicionalmente, a semeadura direta representa uma alternativa tanto para espécies 

arbóreas, arbustivas quanto para outras formas de vida, devido à redução dos custos da 

implantação e por dispensar a fase de produção e transporte de mudas (AGUIRRE et al., 2015; 

BOURLEGAT et al., 2013; ISERNHAGEN, 2010). Contudo, a técnica apresenta limitações 

quanto a imprevisibilidade da porcentagem de emergência em campo (ARAKI, 2005), carência 

de microsítios adequados para germinação e estabelecimento (DE STEVEN, 1991) e elevada 

mortalidade das plântulas, principalmente no primeiro ano (FALCK, 2005), sobretudo por 

predação, pisoteio e soterramento das sementes pelo escoamento de água superficial. Neste 

contexto, é importante desenvolver estratégias que visem contribuir na viabilização da técnica, 

promovendo a otimização da germinação e maior tolerância das sementes ao estresse ambiental 

(JISHA; VIJAYAKUMARI; PUTHUR, 2013).  
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Assim, o objetivo desse estudo consiste em caracterizar o desenvolvimento de espécies 

florestais nativas no enriquecimento de áreas ripárias em processo de restauração, introduzidas 

por meio do plantio de mudas e semeadura direta, para definição de estratégias eficazes para o 

enriquecimento de áreas no extremo Sul do Bioma Mata Atlântica. A partir disso, elaborou-se 

a presente dissertação, estruturada em dois capítulos: 

Capítulo I - Estratégias para otimização da técnica de semeadura direta de 

enriquecimento: inoculação com Trichoderma spp. e uso de polímero hidroretentor. 

Capítulo II - O tipo de recipiente e a inoculação com Trichoderma spp. influenciam o 

desempenho de espécies arbóreas em plantio de enriquecimento no Sul do Brasil?  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENRIQUECIMENTO DE FLORESTAS EM PROCESSO DE RESTAURAÇÃO 

 

O enriquecimento de florestas ganhou força na primeira metade do século XX, em 

virtude da crescente demanda por produtos madeireiros, sendo as metodologias desenvolvidas 

principalmente nas regiões tropicais da África e da América (SANTOS, 2014). Desse modo, o 

enriquecimento surgiu com um forte viés para exploração comercial de madeira, na qual a 

maioria dos estudos sobre o assunto são desenvolvidos em florestas secundárias nos mais 

diversos graus de perturbação. 

Conforme Isernhagen (2010), o enriquecimento representa a introdução de espécies dos 

estágios finais de sucessão, especialmente as espécies de maior interação com a fauna, e/ou das 

diversas formas vegetais nativas de cada formação florestal, tal como lianas, herbáceas e 

arbustos. Conforme os autores supracitados, enriquecer florestas também pode contemplar o 

resgate da diversidade genética, o que pode ser realizado pela introdução de indivíduos de 

espécies presentes na área, mas produzidos a partir de sementes provenientes de outros 

fragmentos de mesmo tipo florestal. 

No âmbito da restauração de ecossistemas degradados, os plantios de enriquecimento 

são utilizados como ferramenta complementar, onde o objetivo da técnica é reintroduzir 

espécies vegetais que foram suprimidas da comunidade pelos mais variados motivos 

(antrópicos ou naturais) (RONDON NETO et al., 2011). Conforme Kuptz; Grams; Günter 

(2010), a restauração ecológica a partir do enriquecimento, busca promover o ganho em número 

de espécies com a introdução de mudas para assegurar uma comunidade com alta riqueza. 

A ideia de se realizar o enriquecimento com a finalidade ecológica ganhou força no 

Brasil nos últimos anos, em virtude dos debates referentes à baixa densidade e riqueza que têm 

sido constatadas sob plantios de restauração florestal (BARBOSA et al., 2003). Assim, técnicas 

de enriquecimento têm sido empregadas visando corrigir trajetórias de ecossistemas em 

restauração rumo a um estado desejável (SANTOS, 2014). Alguns autores consideram que por 

meio do enriquecimento é possível restabelecer a riqueza e a densidade do sub-bosque das 

florestas em restauração (RODRIGUES et al., 2011; RONDON NETO et al., 2011). 

O enriquecimento de áreas em processo de restauração ou de florestas secundárias é 

dado em função de duas linhas principais. Uma das linhas diz respeito ao enriquecimento para 

exploração sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros, sendo que as espécies 

vegetais introduzidas são monitoradas e manejadas para alcançarem altas taxas de 
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sobrevivência e potencializar o crescimento (HALL, 2008). Já a segunda linha, refere-se ao 

enriquecimento com finalidade ecológica, onde as espécies vegetais são introduzidas em uma 

comunidade sem que qualquer exploração comercial seja desenvolvida (SANTOS, 2014). 

Entre as possíveis metodologias para enriquecimento cita-se a transposição de 

serapilheira e o banco de sementes alóctone (MARTINS et al., 2008), a transposição de 

plântulas (TURCHETTO et al., 2016; VIANI; RODRIGUES, 2009), o uso de poleiros 

artificiais (REIS; BECHARA; TRES, 2010), o plantio de mudas e a semeadura direta 

(RODRIGUES, MARTINS; GANDOLFI, 2007). Cada uma destas metodologias de 

enriquecimento possui vantagens e limitações, cabendo à continuidade das pesquisas neste tema 

o aperfeiçoamento das técnicas. 

O plantio de mudas de espécies secundárias tem sido recomendado para aumentar a 

diversidade de espécies em florestas em processo de restauração ou suprir a ausência de 

regeneração natural do sub-bosque. Plantios de enriquecimento consistem na introdução de 

mudas de espécies desejadas sob florestas existentes (MILLET et al., 2013; NELSON et al., 

2011). De acordo com Crepaldi (2010) a implantação das mudas nativas deve ser definida de 

forma aleatória (sem alinhamentos e espaçamentos) ou pode ser feito em linha, intercalando-se 

com as plantas do plantio inicial (Figura 1).  

O plantio de mudas é a técnica de recuperação florestal mais comumente observada no 

Brasil (RODRIGUES et al., 2009). Dentre as principais vantagens pode-se observar o controle 

da densidade de plantio e a facilidade de aplicação dos tratos silviculturais (BOTELHO; 

DAVIDE, 2002). Como principal desvantagem do uso do plantio de mudas na restauração 

florestal, tem-se a limitação do número de espécies disponíveis em viveiros (SAUTU et al., 

2006; TURCHETTO et al., 2016), uma vez que a maioria das espécies que produzem sementes 

maiores são classificadas como recalcitrantes (DAWS; GARWOOD; PRITCHARD, 2005; 

SAUTU et al., 2006), dificultando o armazenamento ou estabelecimento das mudas em 

viveiros. 

A semeadura direta é outro método que tem ganhado destaque no atual contexto da 

restauração florestal, o qual consiste na introdução de sementes de espécies florestais 

diretamente no local a ser recuperado, sendo uma opção viável para uso no preenchimento e 

enriquecimento de ambientes florestais degradados, ou ainda como forma complementar a 

outras técnicas empregadas (ENGEL; PARROTTA, 2001; ISERNHAGEN, 2010). Entre as 

vantagens tem-se a redução dos custos, devido à eliminação dos gastos com o processo de 

produção de mudas em viveiro e o transporte destas até o campo, bem como a possibilidade de 

aplicação em locais de difícil acesso e de larga escala (ISERNHAGEN, 2010).  
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Figura 1 - Modelo de plantio de enriquecimento em forma de linhas 

 

 

 Fonte: Crepaldi (2010). 

 

Contudo, estudos relataram que diversos fatores podem limitar o sucesso da mesma, 

incluindo a  baixa porcentagem de emergência, predação de sementes e plântulas, competição 

com plantas invasoras, baixa sobrevivência e desenvolvimento de plântulas emergidas 

(CECCON; GONZÁLEZ; MARTORELL, 2016; MELI et al., 2018; SOUZA; ENGEL, 2018), 

bem como a sazonalidade de produção de frutos, comportamento fisiológico e dormência das 

sementes. Além disso, há falta de informações sobre métodos de preparo do terreno visando a 

melhoria das condições e criação de microssítios favoráveis (ATONDO-BUENO et al., 2016; 

ISERNHAGEN, 2010; PALMA; LAURANCE, 2015). Nesse sentido, Souza e Engel (2018), 

ressaltam que são necessários mais estudos para melhorar a eficiência, aplicabilidade e eficácia 

da semeadura direta, antes de sua utilização em larga escala. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS POTENCIAIS PARA 

ENRIQUECIMENTO 

 

A Mata Atlântica é considerada um dos biomas mais importantes do mundo e de grande 

importância ecológica, por apresentar elevada riqueza e diversidade de espécies da flora e da 

fauna (LEITÃO FILHO et al., 1993). No entanto, apesar da riqueza florística e do grande 

número de espécies potenciais existentes em suas diferentes tipologias florestais, o cultivo de 

espécies nativas ainda é bastante restrito e subutilizado, em razão de aspectos culturais que 

priorizam o cultivo de exóticas e da falta de informações quanto à silvicultura de espécies 

nativas. 



31 

 

De acordo com Rorato et al. (2018), elencar espécies arbóreas nativas para utilização 

em programas de restauração é uma tarefa difícil, tendo em vista que o comportamento 

silvicultural da maioria das espécies florestais nativas no campo ainda é desconhecido, além de 

apresentarem variação em condições edafoclimáticas distintas.  

Nesse sentido, a seleção das espécies utilizadas nos experimentos de enriquecimento de 

área ripária em processo de restauração, toma como base levantamentos fitossociológicos e 

características ecofisiológicas e silviculturais das espécies, incluindo aspectos como: 

importância na tipologia florestal da região; época de frutificação e disponibilidade de 

sementes; bem como sua potencialidade para compor projetos de recomposição e 

enriquecimento. A partir desses critérios, é possível identificar a potencialidade de espécies, 

conforme verificado para: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl (Guatambú), Cabralea 

canjerana (Vell.) Mart. (Canjerana), Cedrela fissilis Vellozo (Cedro), Cordia trichotoma 

(Vell.) Arráb. ex Steud. (Louro-pardo), Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 

(Timbaúva), Erythrina cristagalli L. (Corticeira-do-banhado), Luehea divaricata Mart. & Zucc. 

(Açoita-cavalo) e Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (Angico-vermelho), caracterizadas 

no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Caracterização dos atributos das espécies utilizadas em estudo envolvendo estratégias para o enriquecimento de áreas ripárias em 

processo de restauração no Extremo Sul do Bioma Mata Atlântica 

 

Atributos/espécies B. riedelianum C. canjerana C. fissilis C. trichotoma E. contortisiliquum E. cristagalli L. divaricata P. rigida 

Nome popular 
Guatambú Canjerana Cedro Louro-pardo Timbaúva 

Corticeira-do-

banhado 
Açoita-cavalo Angico-vermelho 

Família Rutaceae Meliaceae Meliaceae Boraginaceae Fabaceae Fabaceae Malvaceae Fabaceae 

Grupo ecológico¹ ST SI a ST SI SI PI PI a SI SI SI 

Tamanho / coloração das 

flores², ³ 
Pequenas; branco 

amareladas 

Pequenas; 

branco 

esverdeadas 

Pequenas; branco 

esverdeadas 

Pequenas; 

brancas no início  
Pequenas; brancas 

Grandes; 

vermelhas ou 

coral 

Pequenas; róseas, 

roxas ou 

raramente brancas 

Pequenas; verde-

amareladas 

Vetor de polinização², ³ 
Pequenos insetos Mariposas 

Mariposas e 

abelhas 

Abelhas e 

pequenos insetos 

Abelhas e 

pequenos insetos 

Abelhas, insetos e 

beija-flores 

Abelhas e beija-

flores 
Abelhas 

Floração no RS ², ³, 4,  Set – Fev Fev – Mar Set - Nov Dez – Abr Out – Fev Set - Dez Jan – Mar Out – Jan 

Frutificação no RS ², ³, 4 Jun Jul - Dez Abr - Ago Abril – Jul Mai – Set Dez - Abr Mai - Jul Mai - Jul 

Tipo de fruto*/coloração 

no ponto de maturidade², 

³ 

Seco indeiscente; 

acinzentado 

Carnoso; 

vermelho escuro 

Seco deiscente; 

marrom escuro 

Carnoso; 

castanho 

Seco indeiscente; 

preto 

Seco deiscente; 

castanho-escuro 

Seco deiscente; 

castanho 

Seco deiscente; 

castanho 

Síndrome de dispersão², ³ ANE ZOO ANE ANE AUTO e ZOO AUTO ANE ANE 

Peso de mil 

sementes5,6,7,8,9,10,11,12 
361,4 g 457,3 g 30,79 g 36,4 g 747,6 g 357,14 g 4,185 g 27,7 g 

Dormência Tegumentar Não possui Não possui Tegumentar Tegumentar Tegumentar Não possui Não possui 

Percentual de 

germinação5,6,7,8,9,10,11,12 
80% 93% 89% 77,3% 96% 95% 42% 93,4 % 

Tempo para formação da 

muda², ³ 
8 meses 6 meses 4 meses 6 meses 4 meses 6 meses 6 meses 5 meses 

Deciduidade², ³ Caducifólia Perenifólia Caducifólia Caducifólia Caducifólia Caducifólia Caducifólia Semidecídua 

Tolerância a geada no 

estado juvenil², ³, 13, 14 

Medianamente 

tolerante 
Intolerante Tolerante 

Medianamente 

tolerante 
Sensível Intolerante - Muito resistente 

Ritmo de crescimento a 

campo², ³ 
Lento a moderado Lento a moderado Lento a moderado Lento a moderado Rápido - Lento Lento a moderado 

 

Onde: PI: Pioneira; SI: Secundária Inicial; ST: Secundária Tardia; *Classificação dos tipos de frutos, baseada na descrição de Gonçalves e Lorenzi (2007); ¹Araujo et al. 

(2018a); ²Carvalho (2003); ³Carvalho (2006); 4Backes e Irgang (2002); 5Gomes et al. (2016); 6Aimi et al. (2016); 7Pereira et al. (2017); 8Berghetti et al. (2015); 9Lessa et al. 

(2015); 10Silva; Carpanezzi; Lavoranti (2006); 11Dutra et al. (2016); 12Gasparin et al. (2013); 13Turchetto (2018); 14Souza et al. (2011). 

Fonte: A autora (2019). 
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2.3 RECIPIENTES PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS 

 

Nas últimas décadas, a intensificação da demanda por produtos e subprodutos de origem 

florestal tem implicado na necessidade crescente de tecnologia nos plantios florestais, desde a 

seleção de matrizes de alta produtividade até métodos eficientes de produção de mudas 

(CURTI, 2011). Conforme Akpo et al. (2014), a produção de mudas, visando garantir a 

sobrevivência e o crescimento sob condições adversas de campo, requer adequado 

conhecimento das práticas de viveiro durante o desenvolvimento das plantas. 

O sistema de produção de mudas se modificou com o passar do tempo, onde atualmente, 

são utilizados prioritariamente recipientes, em substituição ao sistema de raiz nua. Dentre as 

vantagens do uso de recipientes na produção de mudas, Gomes et al. (2003), destacam a 

proteção das raízes contra danos mecânicos e desidratação no momento do plantio, o maior 

controle da nutrição e a otimização da área produtiva nos viveiros florestais. A produção de 

mudas em recipientes trouxe relevantes avanços à silvicultura, contudo novos questionamentos 

são feitos dia a dia sobre situações que podem ser ainda melhoradas. Cada espécie possui 

ecologia específica ou semelhante a outras espécies, e que, de modo geral, são pouco 

conhecidas cientificamente (FARIAS; HOPPE; VIVIAN, 2005). 

A escolha do tipo de recipiente a ser utilizado é realizada em função do seu custo de 

aquisição, da infraestrutura disponível, das vantagens nas operações (durabilidade, área 

ocupada no viveiro, facilidade de movimentação e transporte), de suas características para a 

formação de mudas de boa qualidade, bem como do uso futuro das mudas. Assim, por melhor 

satisfazer estes quesitos, os recipientes mais comuns utilizados no sul do Brasil são os sacos de 

polietileno e os tubetes de polipropileno (ARAUJO et al., 2018b). 

Os sacos de polietileno têm sido um dos principais recipientes utilizados na produção 

de mudas de espécies nativas. Dentre as vantagens aliadas ao uso dos sacos de polietileno estão 

o baixo custo de aquisição, a grande variedade disponível no mercado e a possibilidade de 

manter as mudas por um maior período no viveiro (importante quando não há demanda fixa de 

mercado), além de proporcionar a formação de mudas de grande porte. Contudo, demandam 

maior quantidade de insumos (substrato e fertilizantes), proporcionam o enovelamento do 

sistema radicular e ocupam grandes espaços, além de dificultar as operações em viveiro, no 

transporte e na distribuição das mudas a campo (CARNEIRO, 1995; MARTINS, 2009).  

A maior disponibilidade de substrato a ser explorado pelo sistema radicular em 

recipientes maiores influencia diretamente a quantidade de água e nutrientes disponíveis para o 

crescimento das mudas (BRACHTVOGEL; MALAVASI, 2010). Com maior disponibilidade 
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de recursos, as mudas podem incrementar o crescimento quando comparadas com recipientes 

de dimensões menores, o que muitas vezes é requerido na restauração florestal. 

Os tubetes de polipropileno (plástico rígido), com formato cônico, apresentam diversas 

dimensões e número variado de frisos longitudinais internos, com finalidade de orientar o 

sistema radicular para baixo, o que, conjuntamente com os orifícios na base, evita o 

enovelamento das raízes (ARAUJO et al., 2018b). Segundo Gomes et al. (2003) o uso de tubetes 

se intensificou em relação aos sacos de polietileno, em função das facilidades de manuseio em 

viveiro e a campo, bem como os menores problemas ocasionados por danos ao sistema radicular 

(ZAVISTANOVICZ, 2017).  

O sistema radicular de mudas produzidas em tubetes é mais bem estruturado e 

compacto, portanto, menos susceptível a lesões e danos mecânicos de manuseio e transporte 

(GOMES et al., 1991; GOMES et al., 2003). Em relação aos sacos plásticos, os tubetes ocupam 

menor espaço em viveiro, apresentam maior facilidade de manuseio e de transporte e permitem 

a reutilização, reduzindo significativamente os custos de produção (GOMES et al., 1991; 

MARTINS, 2009). 

Estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de verificar o desempenho das mudas a 

campo quando produzidas em recipientes de diferentes tipos e tamanhos. De maneira geral, a 

maioria das pesquisas tem enfoque na comparação do crescimento das plantas produzidas em 

sacos plásticos com o uso de tubetes de polipropileno de diferentes tamanhos. Na Tabela 1 

podem ser observadas algumas pesquisas realizadas que avaliaram o efeito de recipientes de 

diferentes tamanhos sobre o crescimento a campo de espécies do Bioma Mata Atlântica, que 

embasaram a recomendação do recipiente ideal.  

Com base nos dados apresentados na Tabela 1, pode-se verificar que em condições de 

campo, as espécies apresentam comportamento distinto quanto ao uso de recipientes. Em 

estudos onde as respostas do uso dos recipientes foram semelhantes, os autores indicam o uso 

de recipiente de menor volume, uma vez que estes reduzem os custos e facilitam as operações 

tanto de viveiro, quanto de campo. Contudo, essa informação deve ser analisada 

cuidadosamente, tendo em vista as adversidades ambientais do local onde será realizado o 

plantio, pois constata-se que em áreas com níveis elevados de degradação e/ou interferência 

antrópica, mudas provenientes de recipientes de maiores dimensões tendem a apresentar melhor 

desempenho em relação às demais. 

 



35 

 
 

Tabela 1 - Tipo de recipiente indicado para a produção de mudas de espécies florestais após ensaios de campo 

 

Autor Espécies 
Tempo no 

viveiro (dias) 

Tipo de 

plantio 
Adubação 

Condições da área 

de plantio 
Recipientes testados Recipiente indicado 

Abreu et al. 

(2014) 

E. 

contortisiliquum 
150 Homogêneo 

NPK (06-30-

06) 

Área de pastagem 

abandonada 

Tubetes de 180 e 280 cm³ e 

sacos plásticos de 1.248 cm³ 

Tubete de 280 cm³ ou saco 

plástico de 1.248 cm³ 
Ajala et al. 

(2012) 
J. curcas 360 Homogêneo - Área experimental 

Tubetes de 120 e 180 cm³ e 

saco plástico de 1.178 cm3 
Tubete de 120 cm³ 

Barbosa; 

Rodrigues; 

Couto, (2013) 

C. fissilis 

360 Misto 
NPK + 

micronutrientes 
Área experimental 

Bandeja de 288 células com 

volume de 9 cm cada e 

tubetes de 56 e 290 cm³ 

Bandeja de 288 células 

com volume de 9 cm³ 
P. rigida 

M. tinctoria 

Gasparin et al. 

(2014) 
C. canjerana 

330 Homogêneo Orgânica Sub-bosque de 

eucalipto 
Tubetes de 100 e 280 cm³ Tubete de 100 cm³ 

Gasparin et al. 

(2017) 
P. rigida 

360 Homogêneo NPK Área experimental Tubetes de 50, 110 e 180 

cm³ 
Tubete de 180 cm³ 

Mezzomo et al. 

(2018) 
H. heptaphyllus 

540 Homogêneo FLC Área experimental Tubetes de 180 e 280 cm³ e 

sacos plásticos de 500 cm³ 
Tubete de 180 cm³ 

Rorato (2017) 

C. sylvestris 

720 Misto FLC 
Área agrícola 

antropizada 

Tubetes de 180 cm³ e sacos 

plásticos de 1.500 cm³ 

Saco de polietileno de 

1.500 cm³ 

P. rigida 

E. involucrata 

S. terebinthifolius 

Zavistanovicz 

(2017) 

C. sylvestris 

720 

 
Homogêneo FLC 

Área antropizada, 

com resíduos de 

construção civil 

Tubetes de 180 cm³ e sacos 

plásticos de 1.500 cm³ 

Saco de polietileno de 

1.500 cm³ 

H. heptaphyllus 

P. rigida 

I. vera 

S. terebinthifolius Tubete de 180 cm³ 

 
 Onde: E. contortisiliquum: Enterolobium contortisiliquum; J. curcas: Jatropha curcas; C. fissilis: Cedrella fissilis; P. rigida: Parapiptadenia rigida; M. tinctoria: Maclura 

tinctoria; C. canjerana: Cabralea. canjerana; H. heptaphyllus: Handroanthus heptaphyllus; C. sylvestris: Casearia. sylvestris; E. involucrata: Eugenia involucrata; S. 

terebinthifolius: Schinus terebinthifolius.       

 Fonte: A autora (2019).
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2.4 Trichoderma spp. COMO PROMOTOR DE CRESCIMENTO DE PLANTAS 

 

O gênero Trichoderma compreende um grande número de espécies de fungos 

filamentosos de vida livre que se reproduzem assexuadamente, correspondendo a fase 

anamórfica do gênero Hypocrea (SAMUEL e HADAVI, 1996), pertencente à classe dos fungos 

Sordariomycetes, ordem Hypocreales e da família Hypocreaceae. Esses fungos são encontrados 

em vários ecossistemas, habitando desde as regiões tropicais até de clima temperado 

(BROTMAN et al., 2013; MACHADO et al., 2012).  

Os fungos desse gênero são altamente interativos e podem apresentar uma variedade de 

estilos de vida e interações com outros fungos, animais e plantas, apresentando alto potencial 

oportunista e grande adaptabilidade a diversas condições ecológicas (DRUZHININA et al., 

2011). De maneira geral, são comumente encontrados nos solos associados aos sistemas 

radiculares das plantas, colonizando-os interna e superficialmente, sem causar doenças nas 

plantas (BENÍTEZ et al., 2004; HARMAN et al., 2004) e possuem importante função ecológica, 

participando da decomposição e mineralização de resíduos de materiais vegetais (ZEILINGER 

et al., 2016). 

 De acordo com Bisset et al. (2015), existem um total de 254 espécies descritas do 

gênero Trichoderma. Dentro das espécies é possível identificar diferentes isolados (linhagens) 

para mesma espécie, o que varia de acordo com o local que o isolado foi coletado, capacidade 

de esporulação e crescimento, produção de metabólitos, coloração, entre outros. 

Espécies de trichoderma tem se destacado dentre os microorganismos benéficos 

utilizados para a promoção do crescimento e proteção de plantas contra fitopatógenos 

(AMARAL et al., 2017) e estão entre os fungos mais estudados mundialmente (ALTOMARE 

et al., 1999). Esses microorganismos são capazes de atuarem como agentes de controle de 

fitopatógenos e doenças de várias plantas cultivadas (SABA et al., 2012; SILVA et al., 2014; 

SRIVASTAVA et al., 2014), como promotores da germinação e do crescimento vegetal e 

indutores de resistência de plantas à estresses bióticos e abióticos (AZEVEDO et al., 2017; 

BROTMAN et al., 2013; HERMOSA et al., 2012; SRIVASTAVA et al., 2014). 

As propriedades antagônicas e promotoras de crescimento do trichoderma são 

decorrentes da sua versatilidade de ação e se baseiam na ativação de diversos mecanismos 

(BENÍTEZ et al., 2004). Dentre esses, destacam-se a capacidade dos diferentes isolados 

atuarem no controle biológico de fitopatógenos por meio de parasitismo, antibiose ou 

competição (BEDENDO; MASSOLA; AMORIM, 2011); a produção de metabólitos que 

inibem o desenvolvimento de outros hospedeiros (MILANESI et al., 2013), a liberação de 
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exsudatos e controle de patógenos no processo de germinação de sementes (JUNGES et al., 

2016). Além disso, alguns isolados podem produzir fitohormônios que estimulam o 

crescimento, como o ácido indol-3-acético (AIA)(HOYOS; ORDUZ; BISSETT, 2009), e 

solubilizar nutrientes na rizosfera, o que contribui para o aumento da disponibilidade de 

nutrientes às plantas, permitindo maior e mais rápida absorção e translocação (JESUS et al., 

2011; SOLDAN et al., 2018). 

A aplicação dos isolados de Trichoderma spp., pode ser realizada antes ou no momento 

do plantio da espécie vegetal de interesse (LUCON, 2009). A introdução prévia do agente 

benéfico pode ser realizada diretamente no solo ou em resíduos orgânicos, enquanto que no 

momento do plantio a aplicação pode ser feita nas sementes, no substrato de crescimento de 

mudas em viveiros ou no sulco de plantio a campo, antes do transplante das mudas. O 

tratamento com Trichoderma spp. pode ser feito por recobrimento, imersão ou pulverização 

com as formulações. As principais formulações disponíveis são suspensão concentrada, pó, 

grânulos ou pellets.    

De acordo com Ramos (2016), a eficiência desses agentes biológicos pode ser 

influenciada por variações nos fatores bióticos e abióticos locais, tais como presença de 

bactérias antagonistas de solo, tipo de solo, teor de matéria orgânica, umidade, pH, temperatura, 

metais pesados e resíduos de pesticidas. Benítez et al. (2004) destacam que além das condições 

ambientais, o mecanismo de ação e efetividade do trichoderma pode variar de acordo com a 

espécie e o tipo de cultivo. Adicionalmente, Azevedo et al. (2017) ressaltam que a forma de 

inoculação do trichoderma também é um fator a ser observado, uma vez que não é padronizada 

entre os estudos e depende do objetivo de uso. 

O efeito benéfico da aplicação de Trichoderma sobre a porcentagem e precocidade de 

germinação e no crescimento e produtividade vegetal tem sido verificado em diversas pesquisas 

voltadas para culturas agrícolas, como soja (WOHLENBERG, 2018), feijão (JESUS et al., 

2011), trigo (ZHANG; GAN; XU, 2016), milho (KUMAR; MANIGUNDAN; AMARESAN, 

2017), entre outras. No entanto, apesar da contribuição de espécies de Trichoderma spp. sobre 

a produção de culturas agrícolas anuais, a sua aplicação em espécies florestais nativas é voltada 

principalmente a estudos sobre germinação de sementes e produção de mudas em viveiro. 

Machado et al. (2015) avaliando o efeito de diferentes isolados de Trichoderma spp. na 

emergência de plântulas e no crescimento de mudas de Gochnatia polymorpha verificaram que 

os mesmos não influenciaram a emergência das plântulas, mas os isolados 2B2 e 2B22 de T. 

harzianum promoveram maiores taxas de crescimento vegetal da espécie. Amaral et al. (2017), 

analisando a eficiência de isolados fúngicos de Trichoderma spp. como promotores de 
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crescimento de mudas de Jacaranda micrantha, observaram que as plantas cultivadas em 

substrato contendo Trichoderma asperelloides expressaram maior índice de qualidade de 

Dickson, altura, diâmetro do coleto, massa seca de raízes e da parte aérea.  

O uso de isolados de Trichoderma spp. na produção de mudas florestais em viveiro 

também apresentou resultados promissores no enraizamento de microestacas de Eucalyptus sp. 

(FORTES et al., 2007), na produção de mudas clonais de Eucalyptus camaldulensis 

(AZEVEDO et al., 2017) e seminais de Pinus radiata (DONOSO; LOBOS; ROJAS, 2008), 

Hevea brasiliensis (PROMWEE et al., 2014), Pelthophorum dubium (JUNGES et al., 2016), 

Bauhinia forficata (PECCATTI, 2017) e Cedrela odorata (DÍAZ; GONZÁLEZ, 2018). 

Quanto ao uso de Trichoderma spp. em espécies arbóreas em plantio a campo a literatura 

é escassa. Recentemente, Soldan et al. (2018) avaliaram os efeitos da inoculação de 

Trichoderma spp. no desenvolvimento e na absorção de nutrientes de Eugenia pyriformis e 

Myrcianthes punges em condições de campo. Os autores constataram diferenças significativas 

para E. pyriformis, sendo observado os melhores resultados quando utilizado o produto 

comercial Trichonat PM® (formulado com Trichoderma spp.), 540 dias após o plantio. 

De acordo com Machado et al. (2015), a realização de estudos envolvendo a interação 

entre fungos do gênero Trichoderma spp. e espécies arbóreas nativas na produção de mudas é 

importante pois pode contribuir para a otimização da produção de mudas, acelerar os processos 

de recuperação de áreas degradadas; além de auxiliar na conservação genética das espécies. 

Assim, observa-se que a utilização do Trichoderma na produção de mudas florestais possui 

importantes implicações práticas, tais como reduzir o período de crescimento e, 

consequentemente, o tempo de permanência das mudas no viveiro, aumentar a produtividade e 

produção das plantas, além de melhorar o vigor das mesmas.  

 

 

2.5 POLÍMEROS HIDRORETENTORES 

 

Os polímeros hidroretentores são materiais resultantes da associação de cadeias lineares 

ou ramificadas, capazes de absorver e reter grande quantidade de água sem perder sua forma 

tridimensional (BRITO et al., 2013). A capacidade de absorção de água pelo hidrogel está 

relacionada à quantidade de grupos funcionais presentes em sua estrutura (MIKKELSEN, 

1994). Dentre os polímeros mais utilizados estão os compostos de poliacrilamida (PAM) 

(ALMEIDA, 2008), cuja absorção de água ocorre por meio da formação de pontes de 
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hidrogênio e os poliacrilatos de sódio (PAS), onde a absorção ocorre primariamente por 

osmose. 

Os hidrogéis quando secos apresentam estrutura granular rígida e quebradiça e quando 

hidratados, absorvem água em até mais de três vezes a sua massa, tornando-se elásticos e 

macios (gel) (BUCHHOLZ; GRAHAM, 1998).  Assim, o uso de polímeros hidroretentores se 

justificam pela sua capacidade em reter água para as raízes das plantas nos períodos de menor 

disponibilidade hídrica (LECIEJEWSKI, 2009). Além disso, o uso desses polímeros propicia 

melhoria das características químicas e físicas do substrato, permitindo o melhor 

aproveitamento dos nutrientes incorporados ao meio de cultivo (FELIPPE et al., 2016; 

NAVROSKI et al., 2016).  

No setor florestal, os polímeros hidroretentores têm sido utilizados como 

condicionadores para manter a umidade dos solos, garantir o pegamento de mudas e reduzir a 

frequência e os custos com irrigação na produção de mudas em viveiro e no estabelecimento à 

campo (KELLING et al., 2017; ORIKIRIZA et al., 2013). Resultados de pesquisas tem 

demostrado o efeito positivo da utilização de hidrogéis como atenuador de estresse hídrico para 

uma grande variedade de espécies vegetais como, milho (DORRAJI; GOLCHIN; AHMADI, 

2010), eucalipto (NAVROSKI et al., 2015), citros (FERREIRA et al., 2014) e ipê amarelo 

(MEWS et al., 2015).  

No contexto da restauração florestal, tendo em vista que a disponibilidade de água é 

uma limitação para o crescimento das plantas, o hidrogel se destaca pelo potencial de fornecer 

água para as plantas a um custo menor do que os métodos de irrigação convencionais 

(FAJARDO et al., 2013). Dessa forma, em relação à técnica de semeadura direta, o uso de 

hidrogel representa uma estratégia interessante para hidratar e fornecer água às sementes e 

plântulas, visto que a presença de água é essencial para ativar os processos germinativos e evitar 

a dessecação das sementes. Conforme Ferreira; Borghetti (2004), na germinação, a água 

contribui para o umedecimento do tegumento, reidratação dos tecidos e intensificação das 

atividades metabólicas, que culminam com o fornecimento de energia e nutrientes necessários 

para a retomada do crescimento do eixo embrionário. Contudo, no contexto da semeadura 

direta, seu emprego ainda carece de informações e os resultados obtidos até o momento são 

controversos (DUBOC et al., 2017).   

Os hidrogéis apresentam baixa toxicidade, biodegradabilidade elevada, e capacidade de 

reintumescimento (TAVAKOL et al., 2016). Wallace; Wallace; Abouzamzam (1986), 

afirmaram que os produtos finais da dissociação do polímero são: dióxido de carbono, água e 

amoníaco e, portanto, confirmam que não existe problema relacionado à toxidade residual.  
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CAPÍTULO I 

 

Estratégias para otimização da técnica de semeadura direta de enriquecimento: 

inoculação com Trichoderma spp. e uso de polímero hidroretentor 

 

RESUMO 

 

A técnica de semeadura direta é considerada uma ferramenta promissora para redução dos 

custos e aumento do número de espécies em projetos de restauração. Contudo, diversos fatores 

podem limitar o sucesso da mesma, sendo necessário efetuar adequações metodológicas, no 

intuito de maximizar a emergência e o crescimento inicial. Desse modo, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar a eficiência da técnica de semeadura direta de espécies florestais nativas 

e a influência do uso de Trichoderma asperelloides e polímero hidrorretentor como estratégias 

para o enriquecimento de área em processo inicial de restauração (quatro anos), no extremo Sul 

do Bioma Mata Atlântica. As espécies utilizadas foram Balfourodendron riedelianum (Engl.) 

Engl, Cedrela fissilis Vellozo, Luehea divaricata Mart. & Zucc, Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong e Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan. O experimento foi conduzido em 

esquema fatorial 2 x 2, sendo o fator “A” representado pela ausência ou presença de inoculação 

das sementes, com Trichoderma asperelloides e o fator “D” pela disponibilidade de água 

(ausência e presença de polímero hidroretentor na cova). Em setembro de 2017 foram instalados 

dois experimentos, um em casa de vegetação e outro a campo. No viveiro, utilizou-se 

delineamento inteiramente casualizado, onde foram realizadas avaliações do percentual de 

emergência (E%). No campo, o experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao 

acaso, sendo avaliados o E%, durante 150 dias; a sobrevivência (S%); o crescimento em altura 

(H) e diâmetro do coleto (DC) aos 12 meses após a semeadura. Em condições de viveiro, a 

inoculação e o uso de hidrogel não influenciaram no E% das espécies testadas. As espécies E. 

contortisiliqumm, P. rigida e C. fissilis demonstram-se adequadas para uso na semeadura direta 

de enriquecimento em áreas em processo de restauração. O uso de Trichoderma asperelloides 

mostra-se como uma estratégia eficiente para potencializar os resultados da semeadura direta, 

capaz de proporcionar maiores taxas de emergência para E. contortisiliqumm e P. rigida e 

maximizar o crescimento em altura de E. contortisiliqumm. Contudo, indica-se que novos 

estudos sejam conduzidos em diferentes condições ambientais, testando um número maior de 

espécies e isolados. Sob elevada intensidade pluviométrica, a utilização de polímero 

hidrorretentor não influencia a emergência e atributos morfológicos das espécies estudadas. 

 

 

Palavras-chave: Bioma Mata Atlântica. Silvicultura. Sementes florestais. Restauração 

Florestal. 
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Strategies for optimization of the direct seeding of enrichment: inoculation with 

Trichoderma spp. and use of water-retaining polymers 

 

ABSTRACT 

 

The direct seeding technique is considered a promising tool to reduce costs and increase the 

number of species in restoration projects. However, several factors may limit its success, and 

methodological adjustments must be made in order to maximize emergence and initial growth. 
Thus, the present study aimed to evaluate the efficiency of the technique of direct seeding of 

native forest species and the influence of the use of Trichoderma asperelloides and water-

retaining polymer as strategies for the enrichment of area in the initial process of restoration 

(four years), in the Southern extreme Atlantic Forest Biome. The species used were 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl, Cedrela fissilis Vellozo, Luehea divaricata Mart. 

& Zucc, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong and Parapiptadenia rigida (Benth.) 

Brenan. The experiment was conducted in a 2 x 2 factorial scheme, the "A" factor being 

represented by the absence or presence of seed inoculation with Trichoderma asperelloides and 

the "D" factor due to the availability of water (absence and presence of water- retaining polymer 

in the pit). In September 2017 two experiments were installed, one in a greenhouse and the 

other in the field. In the nursery, a completely randomized design was used, where the 

percentages of emergency (E%) were performed. In the field, the experiment was conducted in 

a randomized block design, and the E% was evaluated for 150 days; survival (S%); the growth 

in height (H) and the stem diameter (SD) at 12 months after sowing. In nursery conditions, 

inoculation and the use of hydrogel did not influence the E% of the species tested. The species 

E. contortisiliqumm, P. rigida and C. fissilis are suitable for use in direct sowing of enrichment 

in areas under restoration process. The use of Trichoderma asperelloides is an efficient strategy 

to potentiate the results of direct seeding, capable of providing higher emergence rates for E. 

contortisiliqumm and P. rigida and to maximize the growth in height of E. contortisiliqumm. 
However, it is indicated that new studies are conducted under different environmental 

conditions, testing a larger number of species and isolates. Under high pluviometric intensity, 

the use of water-retaining polymer does not influence the emergence and morphological 

attributes of the studied species. 

 

Keywords: Atlantic Forest Biome. Silviculture. Forest seeds. Forest restoration. 
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3 INTRODUÇÃO 

 

A restauração ecológica apresenta um papel essencial na manutenção da biodiversidade 

e no restabelecimento das funções e dos serviços ecossistêmicos (FUNK et al., 2008), sendo 

uma importante ferramenta para mitigar parte dos impactos negativos decorrentes das ações 

antrópicas no ambiente (BENAYAS et al., 2009; CHAZDON, 2008), assim como manter a 

diversidade de espécies. Além disso, a restauração tem buscado ajustar soluções custo-efetivas 

(KIMBALL et al., 2015), alinhadas às políticas públicas locais e culturais (ARONSON et al., 

2011; MELO et al., 2013), por meio do desenvolvimento de novas técnicas ou otimização das 

já existentes (BRANCALION; VAN MELIS, 2017). 

Dentre as técnicas de restauração, propostas pela comunidade científica, destaca-se a 

semeadura direta, caracterizada pela introdução de sementes diretamente no solo da área a ser 

reflorestada, sendo um método conveniente e econômico para implantação de um grande 

número de espécies florestais. Essa técnica pode ser utilizada tanto para a introdução de 

espécies pioneiras em áreas que não possuem cobertura vegetal (RODRIGUES et al., 2009;  

JESUS et al., 2017) quanto para o enriquecimento de florestas secundárias e áreas em processo 

de restauração, onde já existe uma certa quantidade de cobertura do dossel presente (ATONDO-

BUENO; BONILLA-MOHENO; LÓPEZ-BARRERA, 2018; ATONDO-BUENO et al., 2016; 

COLE et al., 2011; KAGEYAMA; GANDARA, 2009). 

Paralelamente à técnica de restauração, a realização de várias pesquisas no campo, tem 

possibilitado avanços no conhecimento sobre o comportamento de algumas espécies florestais 

nativas quando submetidas à semeadura direta. Entretanto, estudos relataram que diversos 

fatores podem limitar o sucesso da mesma, incluindo a baixa taxa de emergência, predação de 

sementes e plântulas, competição com plantas invasoras, baixa sobrevivência e 

desenvolvimento de plantas emergidas (CECCON; GONZÁLEZ; MARTORELL, 2016; MELI 

et al., 2018; SOUZA; ENGEL, 2018). Além disso, ainda há falta de informações sobre métodos 

de preparo do terreno visando a melhoria das condições e criação de microssítios favoráveis 

(ATONDO-BUENO et al., 2016; ISERNHAGEN, 2010; PALMA; LAURANCE, 2015). Nesse 

sentido,  Souza e Engel (2018) ressaltam que são necessários mais estudos para melhorar a 

eficiência, aplicabilidade e eficácia da semeadura direta, antes de sua utilização em larga escala. 

 Uma estratégia que tem sido testada em condições de viveiro para melhorar as taxas de 

emergência e crescimento inicial de espécies florestais é o uso de microorganismos benéficos 

(AMARAL et al., 2017; JUNGES et al., 2016; MACHADO et al., 2015). As espécies do gênero 

Trichoderma estão entre os fungos mais estudados por atuarem como agentes no controle 



43 

 

biológico de fitopatógenos, no aumento das taxas de germinação de sementes e do crescimento 

vegetal (ALTOMARE et al., 1999), além de reduzirem os efeitos do estresse oxidativo ou as 

perturbações metabólicas celulares, causados por condições abióticas adversas. De acordo com 

Machado et al. (2012), a capacidade de espécies  do gênero Trichoderma em estimular a 

germinação e crescimento das plantas pode estar relacionada à produção de fitohormônios 

vegetais e à solubilização de nutrientes na rizosfera, que contribui para a disponibilidade, 

permitindo maior absorção e translocação pela planta. No entanto, apesar da contribuição 

benéfica de espécies de Trichoderma na produção de mudas florestais, não existem estudos 

disponíveis avaliando seus efeitos em projetos de restauração via semeadura direta. 

Outro fator importante na semeadura direta é a manutenção da umidade do solo, visto 

que a dessecação das sementes pode impedir ou retardar a germinação (HEGARTY, 1977). A 

presença de umidade é essencial para desencadear o processo de germinação, pois na fase de 

absorção promove o amolecimento do tegumento da semente, o aumento dos tecidos de reserva 

e do embrião, favorecendo assim a difusão gasosa e emissão da radícula (RAMOS et al., 2006). 

Além disso, a água auxilia na diluição do protoplasma, permitindo a difusão de hormônios e a 

ativação de enzimas, resultando no crescimento do embrião (MARCOS FILHO, 1986). Com o 

intuito de garantir umidade favorável para o estabelecimento das plântulas na fase inicial, pode-

se fazer uso de polímeros retentores de água incorporados ao solo no fundo da cova no momento 

da semeadura. Esses polímeros, possuem capacidade de absorver água nos períodos de 

disponibilidade hídrica e liberar às raízes das plantas quando há déficit hídrico no solo 

(LECIEJEWSKI, 2009). Contudo, estudos que avaliem sua eficácia na semeadura direta de 

espécies florestais são incipientes e carecem de mais pesquisas (ISERNHAGEN, 2010). 

Dessa forma, o presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a eficiência da 

técnica de semeadura direta de espécies florestais nativas e a influência do uso de Trichoderma 

asperelloides e polímero hidrorretentor como estratégias para o enriquecimento de área em 

processo inicial de restauração, no extremo Sul do Bioma Mata Atlântica. Portanto, buscou-se 

responder as seguintes questões: a) quais espécies são adequadas para aplicação da técnica de 

semeadura direta de enriquecimento de áreas em processo de restauração? b) a inoculação com 

Trichoderma asperelloides proporciona maior emergência e crescimento inicial de plântulas 

das espécies florestais testadas? c) quando utilizada a técnica de semeadura direta de 

enriquecimento, o uso de polímero hidroretentor favorece a emergência e o desempenho inicial 

das plântulas?  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em área de mata ciliar localizada em uma pequena propriedade 

rural, no interior do município de Nova Palma, na região central do estado do RS, no extremo 

Sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil (29º 20’ 36,25” S e 53º 26’ 17,84” W) (Figura 2), a 

aproximadamente 497 metros de altitude.  

 

Figura 2 - Localização da área de estudo no Extremo Sul do Bioma Mata Atlântica 

 

 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

O clima local, de acordo com a classificação de Köppen é do tipo Cfa (subtropical com 

verões quentes), apresentando temperatura média do mês mais frio entre -3º e 18ºC, do mês 

mais quente, superior a 22ºC, e precipitação média anual de 1.720 mm, com  chuvas bem 

distribuídas em todos os meses (ALVARES et al., 2013). Os solos da região são classificados 
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como Neossolo Litólico e Neossolo Regolítico (EMBRAPA, 2013), cuja vegetação está 

inserida na região fitogeográfica de Floresta Estacional Subtropical (SCHUMACHER, 2011). 

Os dados meteorológicos de temperatura média e precipitação para a região de estudo, 

no período de condução do experimento (setembro de 2017 a setembro de 2018) foram obtidos 

junto à Estação Meteorológica, pertencente ao Departamento de Fitotecnia da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), RS (Figura 3), localizada a 49 Km da área de estudo. 

 

Figura 3 - Temperaturas mínimas e máximas médias mensais (ºC) e precipitação mensal (mm) 

registrada durante a condução da pesquisa, Santa Maria, RS, Brasil 

 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

A área experimental localiza-se no entorno da nascente principal e ao longo da porção 

inicial do córrego que forma o Arroio Bugre, um dos afluentes do Rio Jacuí. Por mais de 30 

anos, o uso da terra em toda a propriedade consistiu em produção agrícola intensiva, com curtos 

períodos de pousio. Atualmente, as áreas em restauração que foram objeto deste estudo são 

circundadas por cultivos anuais, principalmente soja.  

Em setembro de 2013, foi realizado o plantio de mudas arbóreas pertencentes a 

diferentes grupos ecológicos (preenchimento e diversidade), em espaçamento 3 x 2 m, visando 

restaurar as áreas de preservação permanente. As espécies utilizadas foram: Casearia sylvestris 

Sw., Cupania vernalis Cambess., Eugenia involucrata DC., Inga vera Willd., Parapiptadenia 

rigida (Benth.) Brenan e Schinus terebinthifolius Raddi (RORATO, 2017). Entretanto, após 48 

meses, o local ainda apresentava sub-bosque pouco desenvolvido, sendo evidenciadas 
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limitações de autorregeneração devido dificuldades para chegada de propágulos, em função do 

seu isolamento na paisagem da região. Nessa ocasião, decidiu-se interferir com o 

enriquecimento, introduzindo outras espécies nativas. 

Previamente à implantação dos experimentos no campo foi realizada a coleta de oito 

subamostras de solo na camada de 0-20 cm (amostra composta) com auxílio de uma pá de corte 

(25 cm de altura). Em seguida, o material foi homogeneizado, acondicionado em sacos plásticos 

e encaminhado para análise em laboratório. A análise química foi realizada pelo Laboratório de 

Análise de Solos da UFSM, conforme metodologia proposta por Tedesco et al. (1995) e a 

análise física foi realizada pelo Laboratório de Física do Solo, da UFSM, utilizando para a 

análise granulométrica o Método da pipeta (GEE; BAUDER, 1986) (Apêndice A).  

Em dezembro de 2018, mensurou-se a luminosidade existente na entrelinha do plantio 

inicial. Para esta avaliação, utilizou-se um par de luxímetros digitais (Mlm1011 Minipa), 

tomando medidas simultâneas em 35 pontos aleatórios situados sobre a copa das mudas 

implantadas e a céu aberto. De posse desses dados, calculou-se a luminosidade média no interior 

da área em processo de restauração, sendo de aproximadamente 65%.  

 

4.2 SELEÇÃO DAS ESPÉCIES, COLETA DAS SEMENTES, ARMAZENAMENTO E 

TRATAMENTOS DE SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA 

 

As espécies foram selecionadas (Tabela 2) com base em suas características 

ecofisiológicas e silviculturais, incluindo: importância na tipologia florestal da região; época de 

frutificação e disponibilidade de sementes; bem como sua potencialidade para compor projetos 

de restauração e enriquecimento, observada em avaliações preliminares realizadas em plantios 

conduzidos no extremo Sul do Bioma Mata Atlântica.  

 

Tabela 2 - Espécies selecionadas para o estudo de enriquecimento de mata ciliar por meio de 

semeadura direta, Nova Palma, RS 

 

Nome científico Nome popular Família GS 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl Guatambú Rutaceae ST¹ 

Cedrela fissilis Vellozo Cedro Meliaceae ST¹ 

Luehea divaricata Mart. & Zucc Açoita-cavalo Malvaceae SI¹ 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbaúva Fabaceae PI¹ 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Angico-vermelho Fabaceae SI¹ 

 
Onde: GS: grupo sucessional; PI pioneira; SI: secundária inicial; ST: secundária tardia. ¹Carvalho (2003). 

Fonte: A autora (2019). 
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Os frutos das espécies em estudo foram coletados de árvores matrizes localizadas em 

fragmentos florestais na região central do RS, entre os meses de maio a julho de 2017. Após a 

coleta dos frutos, os mesmos foram encaminhados ao Laboratório de Silvicultura e Viveiro 

Florestal do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria, onde 

procedeu-se a extração das sementes, beneficiamento para retirada de impurezas e 

armazenamento dos lotes dentro de tambores de papel Kraft, em câmara fria e úmida (8 ºC e 

80% UR), até o momento da instalação. 

Previamente à instalação do experimento, realizou-se a superação da dormência das 

sementes das espécies com restrições na germinação. Assim, utilizou-se os métodos de imersão 

em água fria 10 °C por 48 h (GOMES et al., 2016) e escarificação manual com lixa (BRASIL, 

2013), para as espécies B. riedelianum e E. contortisiliquum, respectivamente.  

 

4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

EXPERIMENTO NO CAMPO 

 

O experimento foi instalado utilizando o delineamento experimental de blocos ao acaso, 

com quatro repetições. Os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 2 x 2, sendo o 

fator “A” composto pela inoculação das sementes (com Trichoderma asperelloides e controle 

– sem a inoculação) e o fator “D” pela disponibilidade de água (ausência e presença de polímero 

hidroretentor na coveta). Cada uma das 16 parcelas possui 20 covetas, sendo quatro para cada 

espécie, distribuídas em 2 linhas com espaçamento 1 m x 4 m (Figura 4), o que totalizou 360 

pontos de avaliação. A sequência de espécies em cada linha foi randomizada. 
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Figura 4 - Desenho esquemático da distribuição das espécies utilizadas na semeadura direta, 

Nova Palma, RS 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Para o tratamento com inoculação das sementes, foi utilizada uma solução do isolado 

Trichoderma asperelloides (T02), pertencente à coleção de fungos benéficos do Departamento 

de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária – SEAPI/RS, o qual tem demonstrado potencial para 

biocontrole de patógenos e como promotor do crescimento de plantas arbóreas (AMARAL et 

al., 2017). A multiplicação do isolado foi realizada em condições controladas de temperatura e 

luminosidade, utilizando-se arroz parboilizado como substrato, segundo metodologia proposta 

por Steffen e Maldaner (2017). O inoculante líquido foi obtido a partir da adição de 1000 mL 

de água destilada e de 100 gramas de grãos de arroz colonizados com a cultura pura do isolado 

de T. asperelloides (T02). Após agitação com auxílio de bastão de vidro para liberar os conídios 

para a solução, procede-se a filtragem em dupla gase. A contagem do número de esporos por 

mL foi determinada em microscópio óptico, com auxílio de câmara de Neubauer. Para ajuste 

da concentração em 1,2 x 108 esporos mL-1, utilizou-se a fórmula: Vf = Vi x Ce / Cd, onde Vf 

= volume final da suspensão, Ce = concentração de esporos encontrados na câmara de 

Neubauer, e Cd = concentração de esporos desejada. Para a inoculação das sementes, a solução 

foi diluída em 1000 mL de água destilada (proporção 1:1 v/v), resultando na concentração final 

de esporos de 6 x 107.  
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A semeadura direta para enriquecimento da área foi realizada em 22 de setembro de 

2017. Inicialmente, procedeu-se a limpeza das entrelinhas da comunidade vegetal existente, por 

meio de capina manual e abertura das covas com auxílio de cavadeira manual (15 cm de 

diâmetro x 30 cm de profundidade). Em seguida, nos tratamentos com presença do polímero 

hidroretentor, foi adicionado um litro do hidrogel hidratado por cova (5 g L-1 de água), enquanto 

que no controle foi usado um litro de água, sendo os mesmos incorporados na camada mais 

profunda da cova e cobertos com uma camada de solo, preparando-se assim as covetas para o 

semeio (Apêndice B). Com relação à inoculação das sementes, antes do semeio, procedeu-se a 

imersão das mesmas durante cinco minutos, na solução de T. asperelloides ou em água 

destilada, para o tratamento com inoculação e controle, respectivamente. 

A semeadura foi realizada de forma manual a uma profundidade de 0,5 cm, utilizando 

cinco propágulos da mesma espécie por coveta, cobertas por uma fina camada de solo 

(Apêndice B). Nenhum desbaste foi realizado nos casos em que mais de uma plântula emergiu 

por ponto, a fim de permitir que a competição intraespecífica e a seleção natural atuassem 

(SOUZA; ENGEL, 2018). 

Após a semeadura, o controle de plantas invasoras foi feito por meio do coroamento em 

um raio de 30 cm, com o auxílio de uma enxada, sempre que observado a presença de 

competição. Além disso, quando necessário, foi realizado controle das formigas-cortadeiras dos 

gêneros Atta e Acromyrmex com iscas granuladas (à base de Fipronil e Sulfuramida). A 

adubação foi feita 60 dias após a semeadura, utilizando 24 g de ureia coveta-1, 40 g de 

superfosfato simples coveta-1 e 72 g de cloreto de potássio coveta-1, a qual tomou como base a 

análise do solo da área e orientações para a cultura do eucalipto, de acordo com a CQFS-RS/SC, 

2016. A aplicação dos fertilizantes foi realizada, em covetas laterais distantes, 

aproximadamente, 15 cm das plântulas centrais. 

 

4.4 TESTE DE EMERGÊNCIA EM VIVEIRO 

 

Na mesma semana da implantação do estudo a campo, foi instalado um teste de 

emergência em viveiro, a fim de verificar a viabilidade das sementes utilizadas. Para isso, foi 

conduzido um experimento em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado 

com três repetições por espécie, contendo vinte recipientes cada. Os tratamentos avaliados 

foram os mesmos testados a campo. 

Foram utilizados tubetes cônicos de polipropileno com capacidade de 180 cm³ 

acondicionados em bandejas plásticas suspensas. Os recipientes foram preenchidos com 
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substrato comercial a base de turfa de Sphagnum, vermiculita e casca de arroz carbonizada, 

acrescido de fertilizante de liberação controlada, formulação NPK 15:09:12 na dosagem de 5 g 

L-1 e polímero hidroretentor (4 g L-1) nos tratamentos que previam sua adição. 

Após o procedimento de inoculação das sementes com T. asperelloides (detalhada na 

instalação do experimento a campo), foi realizado o semeio diretamente nos tubetes, utilizando 

três sementes por recipiente. As bandejas contendo os recipientes permaneceram em casa de 

vegetação e receberam irrigação por microaspersores com lâmina de água de 8 mm dia-1. A 

contagem da emergência foi realizada a cada sete dias, a partir da data de instalação do teste, 

até os 60 dias, por meio de observação visual e registro das plântulas emergidas. Com base 

nesses dados foi possível a obtenção do percentual de emergência em viveiro, diante condições 

semi-controladas. 

 

4.5 COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 

O experimento no campo foi monitorado durante um ano após a semeadura.  Durante os 

cinco primeiros meses foram realizadas avaliações de emergência das plântulas, sendo feitas as 

quatro primeiras avaliações aos sete, 14, 21 e 30 dias após a semeadura e as restantes 

mensalmente até 360 dias. Considerou‑se como emergidas as plântulas que apresentaram 

protófilos visíveis, sendo os resultados expressos em porcentagem e calculados de acordo com 

o número total de sementes semeadas por espécie em cada tratamento.  

Para avaliar o desempenho das espécies quanto seu potencial de estabelecimento, 

avaliou-se a sobrevivência, sendo definida como a porcentagem de plântulas vivas aos 12 meses 

após a semeadura (a.p.s) em relação ao percentual de plântulas emergidas. Avaliou-se também 

a adequabilidade das espécies para a semeadura direta, definida de acordo com sua taxa média 

de sobrevivência: espécies adequadas (10% ou mais), espécies não adequadas (<10%) e 

espécies fracassadas (espécies não estabelecidas) (SOUZA; ENGEL, 2018).  

Além disso, no final do experimento, para avaliar o crescimento inicial das plantas, 

realizou-se a mensuração da altura (definida como a distância entre a superfície do solo e a 

gema apical das plântulas) e do diâmetro do coleto (ao nível do solo), com auxílio de régua 

(cm) e paquímetro digital (mm), respectivamente. 
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4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados foram submetidos à análise dos pressupostos de normalidade dos resíduos e 

homogeneidade de variância pelo teste de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente. 

Posteriormente, foi realizada a análise de variância (ANAVA) considerando esquema fatorial 

2 x 2 (inoculação x hidratação), com quatro repetições. Constatada diferença entre os 

tratamentos, efetuou-se a comparação de médias pelo Teste t de Student (α 5 %), com auxílio 

do software SISVAR (FERREIRA, 2014). As espécies que falharam (espécies que não 

germinaram) não foram consideradas nas análises. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 EMERGÊNCIA DAS PLÂNTULAS EM VIVEIRO 

 

Para o teste de emergência realizado em condições de viveiro, não foi evidenciada 

interação nem diferença significativa entre os fatores de estudo (p>0,05). As espécies 

Enterolobium contortisiliquum, Parapiptadenia rigida e Cedella fissilis, apresentaram as 

maiores taxas de emergência, com valores superiores a 97 %. Por outro lado, Luehea divaricata 

e Balfourodendron riedelianum obtiveram baixo potencial germinativo do lote de sementes, 

com 38,75 % e 32,08 %, respectivamente (Figura 5).  

 

Figura 5 - Valores médios da taxa de emergência de plântulas de cinco espécies florestais 

nativas em condições de viveiro, aos 60 dias após a semeadura 

 

 
 

Barras verticais indicam o desvio padrão. 

Fonte: A autora (2019). 

 

5.2 EMERGÊNCIA E SOBREVIVÊNCIA DAS PLÂNTULAS NO CAMPO 

 

A emergência das plântulas no campo, avaliada aos 150 dias após a semeadura (d.a.s) 

variou expressivamente entre as espécies, sendo a média geral do experimento 11,17%. 
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A análise de variância demonstrou que não houve interação entre os fatores de estudo, 

mas expressou efeito significativo da inoculação das sementes para E. contortisiliquum (p = 

0,0075) e P. rigida (p = 0,0171), sendo que, respectivamente, o percentual de emergência foi 

cerca de 102 % e 303 % superior com a utilização do fungo T. asperelloides, em relação ao 

controle (Figura 6). As espécies L. divaricata e B. riedelianum não obtiveram valores de 

emergência em nenhum dos tratamentos. Com relação à aplicação de polímero hidroretentor no 

preparo da cova antes da semeadura, não verificou-se influência significativa (p > 0,05) da 

presença/ ausência de hidrogel sobre os atributos ou espécies avaliadas.  

 

Figura 6 - Emergência de plântulas de Enterolobium contortisiliquum (a), Parapiptadenia 

rigida (b) e Cedrela fissilis (c), aos 150 dias após a semeadura direta, em função da 

inoculação das sementes 

 

 

 
*Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo Teste t de Student a 5% de probabilidade de erro. 

Barras verticais indicam o desvio padrão. 

Fonte: A autora (2019). 
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As observações realizadas ao longo do período de estudo comprovam o efeito positivo 

do tratamento das sementes com T. asperelloides, na semeadura direta de enriquecimento. 

Quando realizada a inoculação das sementes, observou-se maior percentual de emergência aos 

21 d.a.s para ambas espécies, E. contortisiliquum (a) e C. fissilis (c), e aos 14 d.a.s para P. rigida 

(b) o que reduziu até os 150 d.a.s (Figura 7). 

 

Figura 7 - Efeito da inoculação de sementes com Trichoderma asperelloides na emergência de 

plântulas de Enterolobium contortisiliqum (a), Parapiptadenia rigida (b) e Cedrela 

fissilis (c) ao longo de 150 dias após o semeio, em semeadura direta no Extremo 

Sul do Bioma Mata Atlântica 

 

 

 
Barras verticais indicam o desvio padrão. 

Fonte: A autora (2019). 
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A análise da sobrevivência das mudas aos 360 d.a.s indicou que não houve diferença 

entre os tratamentos testados (p>0,05). Observou-se elevada taxa de sobrevivência das plântulas 

que emergiram, com valores médios superiores a 87 %.  Embora a emergência de plântulas a 

campo seja baixa para P. rigida e C. fissilis, a sobrevivência foi alta para essas espécies (Figura 

8). 

No que se refere à avaliação da adaptabilidade das espécies à técnica de semeadura 

direta, E. contortisiliqum, P. rigida e C. fissilis foram classificadas como adequadas (com 

sobrevivência superior a 10%), enquanto que L. divaricata e B. riedelianum foram 

categorizadas como espécies fracassadas, por não apresentarem emergência no campo. 

 

Figura 8 - Média geral da sobrevivência de plântulas de Enterolobium contortisiliqum (a), 

Parapiptadenia rigida (b) e Cedrela fissilis (c) aos 360 dias após a semeadura 

 

 

Barras verticais indicam o desvio padrão. 

Fonte: A autora (2019). 
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que para P. rigida e C. fissilis ainda que estatisticamente iguais, o tratamento com T. 

asperelloides, indicou valores superiores ao controle (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Valores médios da altura (H) e diâmetro do coleto (DC) de plântulas de espécies 

florestais nativas em função do tratamento das sementes com Trichoderma 

asperelloides, em enriquecimento de mata ciliar via semeadura direta no Extremo 

Sul do Bioma Mata Atlântica 

 

Espécies 
H (cm)  DC (mm) 

T. asperelloides Controle  T. asperelloides Controle 

C. fissilis 31,25 A 19,00 A  10,95 A 7,22 A 

E. contortisiliquum 68,64 A 48,25 B  11,01 A 9,62 A 

P. rigida 22,13 A 15,30 A  2,91 A 2,99 A 
 

*Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si pelo Teste t de Student a 5% de 

probabilidade. 

Fonte: A autora (2019). 
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6 DISCUSSÃO  

 

A elevada emergência das sementes de Enterolobium contortisiliquum, Parapiptadenia 

rigida e Cedrella fissilis demonstra que o lote de sementes utilizado apresentava boa 

viabilidade. Enquanto para Luehea divaricata e Balfourodendron riedelianum, as baixas taxas 

de emergência (38,75 % e 32,08 %, respectivamente) evidenciadas, indicam rápida perda de 

viabilidade e o baixo potencial germinativo dos mesmos. Apesar desses resultados estarem 

dentro do intervalo descrito por Carvalho (2003), o qual relata que o poder germinativo de 

sementes de L. divaricata e B. riedelianum é bastante variável e irregular, podendo variar entre 

20% e 85%, esse fator pode ter contribuído na baixa de emergência dessas espécies no viveiro 

e, consequentemente no campo, onde as restrições ambientais tornaram-se mais evidentes. 

Os resultados evidenciados em condições de viveiro refletem o real potencial do lote de 

sementes utilizado, uma vez que, em viveiro trabalha-se com condições ótimas de temperatura 

e umidade, sendo possível controlá-las. Conforme Santos et al. (2012), a avaliação prévia das 

características físicas e fisiológicas do lote de sementes é fundamental, pois influencia no 

processo de emergência de plântulas, sobrevivência e desenvolvimento das mudas em campo.  

Os resultados obtidos no campo demonstram que o percentual médio de emergência 

entre as espécies foi bastante variável, com média geral de 11,17 %, estando muito abaixo do 

observado em viveiro (73,42 %). Esses resultados corroboram com outras pesquisas que 

destacam que é comum a obtenção de uma baixa porcentagem de emergência e grandes 

variações entre as espécies. Nesse sentido,  Souza; Engel (2018) constataram que dentre as 31 

espécies testadas, apenas 10 apresentaram taxas de emergência superiores a 10%. Palma; 

Laurance (2015) em uma revisão de 120 estudos conduzidos a partir da semeadura direta ao 

campo em diferentes ecossistemas, verificaram que a emergência média de plântulas foi de 

18%. Bertacchi et al. (2016) avaliando o estabelecimento de plântulas de nove espécies arbóreas 

no enriquecimento via semeadura direta de uma floresta tropical de 10 anos, observaram 

emergência média de 35,3 %, sendo que dentre as espécies utilizadas no estudo 22% não 

apresentavam restrição à germinação (dormência e desuniformidade de germinação) (BRASIL, 

2013), ou seja, a tecnologia de sementes era conhecida. No presente estudo três (60%) das cinco 

espécies não possuem limitação à germinação. 

De acordo com Souza e Engel (2018), a baixa emergência de plântulas é a principal 

barreira a ser superada para garantir a instalação da comunidade florestal. Vários fatores podem 

influenciar no processo de germinação das sementes no campo e, consequentemente, no sucesso 

da semeadura direta (JESUS et al., 2017). Conforme Oliveira e Barbosa (2014), os fatores que 
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influenciam no processo de germinação podem ser classificados como internos (intrínsecos, 

como longevidade e viabilidade) e externos, relacionados às condições ambientais, como 

umidade, temperatura, luz e oxigênio. Dentre os fatores intrínsecos, também destaca-se que 

muitas espécies florestais distribuem a dispersão de sementes por maior tempo, observando-se 

diferentes níveis de maturação em uma mesma árvore, consequentemente, algumas sementes 

coletadas poder ser imaturas e não apresentar reservas suficientes para emergência das 

plântulas. Outro fato comum, são os tipos de dormência das sementes, principalmente tratando-

se da morfológica, fisiológica, morfofisiológica, as quais são ainda pouco conhecidas para 

muitas espécies nativas do Brasil, reduzindo a germinação (ARAUJO et al., 2018c) e, 

consequentemente, a propensão de utilização de determinadas espécies por meio da técnica de 

semeadura direta, conforme observado para L. divaricata e B. riedelianum. 

Paralelamente, quando analisada a emergência acumulada ao longo do período de 

avaliação, independente dos fatores testados (Figura 6), pode-se confirmar os efeitos adversos 

das condições climáticas incidentes na fase inicial do estudo.  No início do mês de outubro de 

2017, constatou-se elevado índice pluviométrico na área, chegando a 243 mm (Figura 2). Tal 

situação ocasionou a deterioração de sementes com tegumento permeável (P. rigida, C. fissilis 

e B. riedelianum), perda de plântulas de E. contortisiliquum, P. rigida e C. fissilis (germinadas 

entre o 14° e 21° d.a.s) e soterramento de sementes de L. divaricata e B. riedelianum, as quais 

possuem sementes com tamanho reduzido e/ou demandam maior tempo para a germinação, 

respectivamente. Além disso, a situação pode ter se agravado nos meses seguintes (primavera-

verão), quando a precipitação reduziu expressivamente, elevando a temperatura, pois apesar de 

existir uma cobertura florestal (quatro anos), essa ainda se encontrava em formação, o que 

provavelmente permitiu o ressecamento da superfície do solo. 

Nesse contexto, outros estudos também têm ressaltado os efeitos adversos das variáveis 

climáticas sobre a semeadura direta. Jesus et al. (2017) constataram baixas taxas de germinação 

após a ocorrência de grandes volumes de precipitação, devido ao alagamento das covas, a 

deterioração e o soterramento das sementes, sobretudo para espécies com sementes pequenas. 

Soares e Rodrigues (2008) também relataram que as sementes e plântulas são afetadas 

significativamente por fatores climáticos, e que as espécies não adaptadas tendem a sofrer altos 

índices de mortalidade. Esses resultados mostram que a sazonalidade climática pode ser uma 

restrição importante no estabelecimento de espécies florestais em projetos de semeadura direta 

em áreas ciliares em processo de restauração, principalmente nos primeiros 30 dias após a 

implantação. Além disso, a seleção de espécies para esse objetivo, também dever ser realizada, 
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tomando como base espécies com sementes contendo maior reserva e com tecnologia 

conhecida. 

Nesse estudo, a utilização do fungo Trichoderma. asperelloides no tratamento das 

sementes mostrou ser uma estratégia promissora para aumentar a emergência das espécies E. 

contortisiliquum e P. rigida. A emergência de plântulas de E. contortisiliquum no campo 

aumentou de 25,62 % para 51,67% com a utilização de T. asperelloides, enquanto que para P. 

rigida o aumento foi de 5,0 % para 20,15 %. 

Os benefícios ocasionados pela aplicação de Trichoderma spp., com aumentos 

significativos na percentagem e na precocidade de emergência, bem como no aumento do 

crescimento das plantas tem sido amplamente reportado em culturas agrícolas (JOHN et al., 

2010; KHALILI et al., 2012; SARAVANAKUMAR; ARASU; KATHIRESAN, 2013). Tais 

resultados são relacionados com a capacidade de alguns isolados atuarem no controle de 

patógenos associados às sementes e produzirem fitormônios ou fatores de crescimento (tais 

como o ácido indolacético, citocinina, giberelina e enzimas solubilizadoras de fosfato) 

(CHAGAS et al., 2016; GRAVEL; ANTOUN; TWEDDELL, 2007), auxiliando no aumento da 

disponibilidade, maior absorção e eficiência no uso de alguns nutrientes pela planta (DONI et 

al., 2013). 

No entanto, para C. fissilis não foi observado efeito da aplicação de T. asperelloides 

sobre a emergência. Junges et al. (2016) também verificaram que a emergência e o 

desenvolvimento inicial de plântulas de C. fissilis não foi influenciada pelo tratamento das 

sementes com Trichoderma spp. Segundo Benítez et al. (2004) o mecanismo de ação do 

Trichoderma pode variar de acordo com a espécie, o tipo de cultivo e as condições ambientais 

(disponibilidade de nutrientes, pH ou temperatura). A forma de inoculação do Trichoderma 

também é um fator que merece destaque, uma vez que não é padronizada entre os estudos 

(AZEVEDO et al., 2017), podendo ser feita nas sementes, no substrato, no sulco de plantio ou 

em materiais orgânicos (LUCON, 2009). Dessa forma, estudos complementares devem ser 

realizados, testando outros isolados de Trichoderma, formas de inoculação, bem como maior 

número de espécies florestais, com intuito de potencializar resultados a serem obtidos com o 

uso da semeadura direta para o enriquecimento de áreas em processo de restauração. 

Quanto à aplicação de polímero hidroretentor na coveta de semeio, não evidenciou-se 

efeito significativo em nenhum atributo avaliado. Tal situação, possivelmente está associada à 

intensidade e regularidade das precipitações no período logo após a implantação do 

experimento (BDMET/INMET, 2018), as quais garantiram a manutenção da umidade do solo 

ao redor das sementes. Estudos avaliando a eficácia da aplicação de polímeros hidroretentorres 
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na semeadura em viveiro e no campo são escassos e tem demonstrado resultados variáveis 

(LANDIS; HAASE, 2012).  Duboc e Nascentes (2017) avaliando o efeito do uso do hidrogel 

na emergência e na sobrevivência de cinco espécies florestais a campo, também constataram 

que uso do polímero não influenciou o desempenho das espécies. Assim, quando a semeadura 

direta for realizada em períodos propensos a elevados índices de precipitação pluviométrica, o 

uso do polímero hidrorretentor pode ser dispensado. 

Embora a emergência a campo tenha sido baixa, a sobrevivência foi elevada para todas 

as espécies que emergiram, com valores acima de 87% (Figura 8). Esse fato tem sido verificado 

em outros estudos avaliando o desempenho de diferentes espécies submetidas à semeadura 

direta (SOUZA; ENGEL, 2018). Esses resultados sugerem que uma vez superados os primeiros 

filtros ecológicos adversos, o desempenho das espécies em estudo é potencializado 

contribuindo para o enriquecimento de áreas em processo de restauração. 

Dessa forma, no que se refere à adequabilidade das espécies para a semeadura direta, 

definida de acordo com sua taxa média de sobrevivência 12 meses após o semeio, tanto E. 

contortisiliqum, como P. rigida e C. fissilis foram classificadas como adequadas, 

demonstrando-se aptas para serem utilizadas em projetos de semeadura direta. De acordo com 

Souza e Engel (2018) a utilização de espécies adequadas em projetos de semeadura direta 

garantem a necessidade de aquisição de menor quantidade de sementes, reduzindo os custos na 

semeadura direta. Além disso, esses autores relatam que espécies consideradas adequadas 

geralmente apresentam sementes de tamanho médio a grande, corroborando com os resultados 

obtidos no presente estudo, exceto para a espécie B. riedelianum, que embora tenha diásporos 

de tamanho médio, foi classificada como fracassada. Entretanto, destaca-se também que a 

germinação inicial é determinante para ser utilizada na semeadura tendo em vista a drástica 

redução de emergência a campo.  

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, considerando os termos práticos 

de aplicação da técnica, verifica-se que após um ano da implantação, para obter uma densidade 

mínima de 100 mudas por hectare das espécies E. contortisiliqum, como P. rigida e C. fissilis, 

(utilizando cinco sementes por coveta) seriam necessárias a aquisição e semeadura de 1.375, 

4.132 e 9.843 sementes, respectivamente, o que corresponde a aproximadamente a 458, 138 e 

280 gramas. 

Os benefícios promovidos pela inoculação das sementes com T. asperelloides, pode ser 

confirmado quando analisados os dados de crescimento das plantas. Todas as espécies 

apresentaram as maiores alturas no tratamento em que houve a inoculação com o fungo. 

Respostas positivas sobre o crescimento vegetal têm sido reportadas em outros estudos. Soldan 



61 

 

et al. (2018) analisando o desenvolvimento de espécies florestais inoculadas com Trichoderma 

spp., verificaram o maior crescimento em altura e diâmetro do coleto em mudas inoculadas.   

Além disso, estudos com culturas agrícolas tem demonstrado efeitos positivos da 

inoculação com Trichoderma spp. em plantas sob condições de adversidades climáticas. Racić 

et al. (2018) observaram as melhores respostas de plantas de tomate submetidas a estresse 

hídrico, quando inoculadas com Trichoderma brevicompactum. Guler et al. (2016) 

demonstraram que a colonização de plantas de milho com Trichoderma melhorou em grande 

parte o potencial hídrico foliar, em comparação com as plantas não inoculadas expostas ao 

estresse hídrico. Os benefícios ocasionados pelo uso do Trichoderma sob o crescimento vegetal 

está relacionado à produção de fitohormônios vegetais e à solubilização de nutrientes na 

rizosfera das plantas (MACHADO et al., 2012).  

Embora o presente estudo tenha testado apenas cinco espécies arbóreas nativas, os 

resultados apontam para a possibilidade de enriquecer áreas de Mata Atlântica que se encontram 

em processo de restauração por meio da semeadura direta, no entanto, em um primeiro 

momento aliada a técnicas complementares, como o plantio de mudas. Apesar desse estudo ser 

o primeiro a avaliar o uso de Trichoderma asperelloides na semeadura direta, os resultados no 

campo sugerem que esta ação representa uma estratégia sustentável importante e viável para 

otimizar as taxas de emergência e crescimento inicial, bem como superar as adversidades 

encontradas no início do estabelecimento das plântulas. A realização de outras pesquisas é 

importante para expandir o conhecimento referente a um maior número de espécies e condições 

de sítio, outros períodos de semeadura e eficácia de outros isolados e produtos à base de 

Trichoderma spp., os quais podem contribuir para a ampliação do uso da semeadura direta com 

sucesso nessas regiões.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Enterolobium contortisiliquum, Parapiptadenia rigida e Cedrela fissilis demonstram-

se adequadas para uso na semeadura direta de enriquecimento em áreas em processo de 

restauração. Balfourodendron riedelianum e Luehea divaricata mostram-se inadequadas à 

técnica, porém, a qualidade fisiológica do lote de sementes pode comprometer os resultados. 

O uso de Trichoderma asperelloides mostra-se uma estratégia eficiente para 

potencializar os resultados da semeadura direta de enriquecimento, capaz de proporcionar 

maiores taxas de emergência para Enterolobium contortisiliquum e Parapiptadenia rigida e 

maximizar o crescimento em altura de Enterolobium contortisiliquum. No entanto, mais estudos 

devem ser conduzidos em diferentes condições ambientais, testando um número maior de 

espécies. 

Desse modo, sob elevada intensidade pluviométrica na fase inicial após a semeadura 

direta, a adição de polímero hidroretentor no preparo das covas não influencia a emergência, 

sobrevivência e atributos morfológicos das espécies estudadas.  
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CAPÍTULO II 

 

O tipo de recipiente e a inoculação com Trichoderma spp. influenciam o desempenho de 

espécies arbóreas em plantio de enriquecimento no Sul do Brasil? 

 

RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi caracterizar o desempenho de cinco espécies arbóreas nativas em um 

plantio de enriquecimento no extremo Sul do Bioma Mata Atlântica, bem como identificar a 

influência do volume de substrato, utilizado na produção de mudas, e da inoculação de 

Trichoderma spp. na sobrevivência, crescimento inicial e aspectos fisiológicos das espécies 

plantadas. As espécies estudadas foram Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Cedrela fissilis 

Vellozo, Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud, Erythrina cristagalli L. e Luehea 

divaricata Mart. & Zucc. O experimento foi conduzido em esquema fatorial 2 x 3, considerando 

os tipos de recipiente utilizados na produção das mudas (tubetes de polipropileno de 180 cm3 e 

sacos de polietileno de 1.500 cm3) e três condições no plantio, considerando a inoculação com 

Trichoderma spp. (Trichoderma asperelloides, Trichoderma harzianum) e o controle. As 

mudas foram plantadas em setembro de 2017, em delineamento de blocos ao acaso, com quatro 

repetições. Os atributos avaliados foram: sobrevivência, incremento em altura e diâmetro do 

coleto, teor de pigmentos fotossintéticos e a fluorescência da clorofila a, além dos danos 

ocasionados pela incidência de geadas. As cinco espécies estudadas apresentaram taxas de 

sobrevivência e crescimento satisfatórios aos 15 meses após o plantio, sendo aptas para compor 

plantios de enriquecimento de áreas em processo de restauração no extremo Sul do Bioma Mata 

Atlântica. Porém, a formação de geadas reduziu o potencial de desempenho de C. trichotoma, 

C. canjerana e E. cristagalli. Em práticas de enriquecimento a sobrevivência e aspectos 

morfofisiológicos das espécies avaliadas não foram influenciados pelo tipo de recipiente, o que 

permite indicar tubetes de polipropileno de 180 cm³ na produção de mudas. O uso de T. 

asperelloides proporciona melhorias sobre o crescimento e aspectos fisiológicos de C. 

canjerana, C. fissilis e C. trichoma, demonstrando ser uma estratégia potencial para melhorar 

o desempenho das mesmas em condições de campo. Diante desse potencial, são recomendadas 

pesquisas futuras a fim de investigar respostas de outras espécies florestais em função de um 

maior número de isolados, concentrações e formas de inoculação.  

 

Palavras-chave: Bioma Mata Atlântica. Silvicultura. Restauração florestal. Áreas ripárias. 

Fisiologia de espécies arbóreas. 
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Does type of container and inoculated with Trichoderma spp. influence the performance 

of tree species in enrichment planting in southern Brazil? 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to characterize the performance of five native tree species in 

an enrichment planting at the southern end of the Atlantic Forest Biome, as well as to identify 

the influence of the substrate volume used in seedling production and the inoculation of 

Trichoderma spp. in survival, initial growth and physiological aspects of planted species. The 

species studied were Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Cedrela fissilis Vellozo, Cordia 

trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud, Erythrina cristagalli L. and Luehea divaricata Mart. & 

Zucc. The experiment was conducted in a 2 x 3 factorial scheme, considering the types of 

containers used in seedlings production (180 cm3 polypropylene tubes and 1,500 cm3 

polyethylene bags) and three planting conditions, considering inoculation with Trichoderma 

spp. (Trichoderma asperelloides, Trichoderma harzianum) and control. The seedlings were 

planted in September 2017, in a randomized complete block design, with four replications. The 

evaluated attributes were: survival, increment in height and collection diameter, photosynthetic 

pigment content and chlorophyll a fluorescence, as well as damage caused by frost incidence. 

The five species studied presented satisfactory survival and growth rates at 15 months after 

planting, being able to compose enrichment plantations of restoration areas at the southern 

extreme of Atlantic Forest Biome. However, frost formation reduces the performance potential 

of C. trichotoma, C. canjerana and E. cristagalli. In enrichment practices, survival and 

morphophysiological aspects of the evaluated species were not influenced by the type of 

container, which allows to indicate polypropylene tubes of 180 cm³ in the production of 

seedlings. The use of T. asperelloides provides improvements on the growth and physiological 

aspects of C. canjerana, C. fissilis and C. trichoma, proving to be a potential strategy to improve 

their performance in the field. Given this potential, future research is recommended in order to 

investigate responses of other forest species due to a greater number of isolates, concentrations 

and inoculation forms. 

 

Keywords: Atlantic Forest Biome. Silviculture. Forest Restoration. Riparian areas. Physiology 

of native species. 
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8 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, as florestas tropicais têm enfrentado constante degradação ocasionada 

pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias, exploração madeireira, expansão das áreas 

urbanas e demanda por infraestrutura. No Brasil, no âmbito do Bioma Mata Atlântica, tais 

processos acarretaram na degradação de vastas áreas e formação de paisagens altamente 

fragmentadas e empobrecidas biologicamente (BERTACCHI et al., 2016; RORATO et al., 

2018).  

Frente a esse cenário, intervenções visando a recuperação desses ecossistemas e a 

mitigação dos impactos causados pela supressão da vegetação tem sido realizadas em todo o 

mundo (LU et al., 2017; MORENO-MATEOS et al., 2017; SUGANUMA; DURIGAN, 2015). 

Dentre as técnicas de restauração florestal utilizadas para esse fim,  destaca-se o plantio de 

mudas de espécies arbóreas nativas, combinando diferentes grupos funcionais (leguminosas e 

não leguminosas) e ecológicos (pioneiras e não pioneiras) (RODRIGUES et al., 2009). 

Contudo, no Brasil, as áreas florestais remanescentes estão frequentemente incorporadas 

em matrizes dominadas por atividades agrícolas intensivas (MELO et al., 2013),  o que restringe 

o potencial da paisagem em promover a recolonização de espécies nativas dentro de áreas 

destinadas à restauração ecológica, seja por meio de barreiras à dispersão de sementes, ou 

limitando o estabelecimento de plântulas (BRANCALION et al., 2013; REID; HOLSTE; 

ZAHAWI, 2013). Aliado a isso, em projetos onde o principal método de restauração empregado 

foi o plantio de mudas, as condições de microssítio podem não ser favoráveis para o 

estabelecimento da regeneração natural no sub-bosque (BERTACCHI et al., 2016), 

principalmente em plantios realizados em áreas de baixa resiliência, com solos altamente 

modificados pela agricultura (RODRIGUES et al., 2011). 

Nesse contexto, torna-se importante o enriquecimento dessas áreas, aumentando o 

número de espécies regionais, a fim de garantir o estabelecimento da diversidade vegetal e 

funcional e a autossustentabilidade do ecossistema (BOURLEGAT et al., 2013). No Brasil, o 

uso de plantios de enriquecimento é uma estratégia que tem ganhado enfoque recentemente, 

como intervenção ativa e complementar no processo de restauração de ecossistemas degradados 

e objetiva a introdução de espécies não pioneiras de importância ecológica e econômica, as 

quais muitas vezes não conseguem se estabelecer quando introduzidas no plantio inicial.  

Um dos desafios centrais na conservação contemporânea, em regiões tropicais, tem sido 

desenvolver meios para facilitar a colonização e o estabelecimento de espécies não pioneiras 

introduzidas em florestas jovens em processo de restauração (ZAHAWI; REID, 2018). 
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Conforme Santos (2014), até então, muitas recomendações são especulativas, uma vez que não 

há dados experimentais consistentes demonstrando que a técnica é eficaz para solucionar os 

problemas de baixa diversidade ou densidade do sub-bosque de florestas em restauração.  

 Nesse sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de estudos referentes a 

definição de estratégias passíveis de utilização no enriquecimento de áreas em processo de 

restauração. Paralelamente, isso deve estar associado às características do sítio e microclima 

local (LAUGHLIN; CLARKSON, 2018), a escolha de espécies adequadas (ZAHAWI; REID, 

2018), os aspectos relacionados com a qualidade das mudas e maneiras para potencializar o 

crescimento inicial no campo (ABREU et al., 2014; KRATZ; WENDLING, 2013). 

A escolha do recipiente ideal no processo de produção de mudas é fundamental para 

alcançar maior sobrevivência e crescimento no campo, minimizando assim os custos e o sucesso 

da restauração (THOMAS; SCHREIBER; KAMELCHUK, 2016). No Brasil, os recipientes 

mais utilizados para a produção de mudas, são os tubetes de polipropileno e os sacos de 

polietileno. Estudos realizados na região sul do Brasil têm demostrado que o uso de recipientes 

de maior volume (sacos de polietileno) proporciona maiores taxas de crescimento inicial de 

espécies florestais em plantios em área total a pleno sol (RORATO, 2017; ZAVISTANOVICZ, 

2017). Contudo, não há estudos comparando os dois tipos de recipientes em plantios de 

enriquecimento no sub-bosque de áreas em processo de restauração.   

Adicionalmente, fungos do gênero Trichoderma spp. têm se destacado como 

microorganismos promotores do crescimento e vigor vegetal (CHAGAS et al., 2016), tendo 

alcançado bons resultados na produção de mudas de diferentes espécies florestais (AMARAL 

et al., 2017; DÍAZ; GONZÁLEZ, 2018; DONOSO; LOBOS; ROJAS, 2008) . Os benefícios 

evidenciados em plantas inoculadas com diferentes isolados de Trichoderma spp. se dá em 

função da capacidade desses fungos atuarem no controle biológico de fitopatógenos 

(BEDENDO; MASSOLA; AMORIM, 2011), na produção de ácido indol-3-acético (AIA) 

(HOYOS; ORDUZ; BISSETT, 2009) e à solubilização de nutrientes na rizosfera, o que contribui 

para aumentar a disponibilidade de nutrientes às plantas, permitindo maior e mais rápida 

absorção (JESUS et al., 2011; SOLDAN et al., 2018). No entanto, apesar da contribuição 

benéfica de espécies de Trichoderma na produção de mudas florestais, são poucos os estudos 

que avaliam seus efeitos em espécies florestais em condições de campo.  

Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar o desempenho de cinco espécies arbóreas 

nativas em um plantio de enriquecimento no extremo Sul do Bioma Mata Atlântica, bem como 

identificar a influência do volume do recipiente utilizado na produção de mudas e da inoculação 
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de Trichoderma spp., sobre a sobrevivência, crescimento inicial e aspectos fisiológicos das 

espécies plantadas. 
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9 MATERIAL E MÉTODOS 

 

9.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em área ripária localizada em uma pequena propriedade rural no 

interior do município de Nova Palma, RS, descrito no item 4.1 do capítulo I. 

 

9.2 SELEÇÃO DAS ESPÉCIES, COLETA DAS SEMENTES E PRODUÇÃO DAS MUDAS 

 

Para a escolha das espécies a serem estudadas, esse trabalho tomou como base a 

importância ecológica e econômica, aliada ao potencial silvicultural das mesmas para compor 

projetos de recomposição e enriquecimento de matas ciliares. As espécies selecionadas para o 

estudo foram: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (Canjerana), Cedrela fissilis Vellozo (Cedro), 

Erythrina cristagalli L. (Corticeira-do-banhado), Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

(Louro-pardo) e Luehea divaricata Mart. & Zucc. (Açoita-cavalo) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Espécies selecionadas para o estudo de enriquecimento de área ripária por meio do 

plantio de mudas, Nova Palma, RS 

 

Nome científico Nome popular Família GS 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana Meliaceae ST¹ 

Cedrela fissilis Vellozo Cedro Meliaceae SI¹ 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud Louro-pardo Boraginaceae SI¹ 

Erythrina cristagalli L. Corticeira-do-banhado Fabaceae SI² 

Luehea divaricata Mart. & Zucc Açoita-cavalo Malvaceae SI¹ 

 
Onde: GS: grupo sucessional; PI pioneira; SI: secundária inicial; ST: secundária tardia. ¹Carvalho (2003), 

²Carvalho (2006) 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Os frutos das espécies selecionadas foram coletados diretamente de árvores matrizes 

localizadas em fragmentos florestais na região Central do Rio Grande do Sul, quando 

evidenciado o ponto de maturidade, expresso pela mudança de coloração ou abertura 

espontânea dos mesmos, o qual compreendeu o período de abril a julho de 2016. Após a coleta, 

procedeu-se a extração das sementes no Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal, do 

Departamento de Ciências Florestais da UFSM, conforme as características de cada tipo de 

fruto, formando-se os lotes. 
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  O semeio foi realizado agosto de 2016 diretamente em recipientes do tipo tubete cônico 

de polipropileno, com oito estrias longitudinais, 52 mm de diâmetro interno, 13 cm altura e 

volume de 180 cm³. O substrato utilizado para preenchimento dos recipientes foi composto por 

uma mistura de substrato comercial à base de turfa de Sphagnum e vermiculita, acrescido de 20% 

de casca de arroz carbonizada. Na adubação de base foi utilizado 6 g L-1 de fertilizante de liberação 

controlada (FLC) (Osmocote® 18-05-09 Mini Prill), o qual fornece nutrientes para as mudas por 

um período de até seis meses. As bandejas foram alocadas em casa de vegetação, onde 

permaneceram por 120 dias, sendo a irrigação realizada por microaspersão (8 mm dia-1). Após 

este período, as mudas foram alternadas (ocupação de 50% das bandejas) e transferidas para 

casa de sombra (luminosidade de 50%), permanecendo nesta condição até o momento do 

transplante. 

  Aproximadamente sete meses após o semeio, o lote de mudas das espécies foi dividido, 

sendo 50% transplantadas para sacos de polietileno com capacidade de 1.500 cm³ (14,5 cm de 

largura e 23 cm de altura), contendo perfurações na base e laterais inferiores. O substrato 

utilizado para o preenchimento dos sacos foi composto por uma mistura de terra de subsolo 

(70%) e casca de arroz carbonizada (30%), acrescido de adubação de base (6 g L-1 de FLC). 

Paralelamente, na mesma proporção, realizou-se o acréscimo de FLC nas mudas que 

permaneceram nos tubetes. O uso de composições de substrato distintas entre os tipos de 

recipientes, fez-se necessária devido às características destes (ABREU et al., 2014), sendo que 

em viveiros brasileiros, sacos de polietileno são comumente preenchidos com substratos menos 

qualificados, como a terra de subsolo, visando reduzir os custos e viabilizar a produção de 

mudas de maior porte  (FERMINO; MIETH, 2018). 

  Aos 60 dias após o transplante, iniciou-se a adubação de cobertura para todas as mudas, 

a qual consistiu na aplicação de solução contendo sulfato de amônio [(NH4)2SO4] (2 g L-1) e 

cloreto de potássio (KCl) (1,5 g L-1), intercalados quinzenalmente com apenas (NH4)2SO4. Na 

adubação de cobertura foi distribuído cerca de 5 L da solução para cada m² ocupado pelas 

mudas, com auxílio de regador (VALERI; CORRADINI, 2005). Além disso, ao longo do 

período que as mudas permaneceram no viveiro, realizou-se quando necessário a aplicação de 

fungicida para o controle de patógenos, além da limpeza manual (monda) para retirada de 

plantas daninhas.  

Após o transplante, as mudas permaneceram no viveiro por seis meses, até o momento 

da implantação do experimento, totalizando 13 meses de condução na fase de viveiro, tanto 

para as mudas produzidas em tubetes como para as transplantadas para sacos de polietileno. A 

permanência das mudas durante este período no viveiro foi necessária, devido às características 
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de crescimento das espécies, as quais em sua maioria apresentam crescimento lento a 

intermediário, aliada à sazonalidade climática da região que propicia baixo incremento entre os 

meses de abril (outono) e agosto (inverno) (ARAUJO et al., 2018a). A caracterização dos 

atributos morfofisiológicos das mudas no momento de expedição para o campo pode ser 

observada no Apêndice C.  

 

9.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS 

 

O experimento foi realizado em delineamento experimental de blocos ao acaso, em 

esquema fatorial 2 x 3, considerando que os níveis do fator “A”, consistiam ao tipo de recipiente 

(volume de substrato) utilizado na produção das mudas (tubetes de polipropileno de 180 cm3 e 

sacos de polietileno de 1.500 cm3), e os níveis do fator “D” aos inóculos testados (Trichoderma 

asperelloides, Trichoderma harzianum) e controle, com quatro repetições por tratamento. Cada 

uma das 24 parcelas possuía 15 mudas, sendo três de cada espécie, as quais foram distribuídas 

de forma aleatória em 3 linhas (Figura 9), totalizando 360 plantas plantadas com espaçamento 

2 m x 4 m. 

O isolado de Trichoderma asperelloides (T02) testado pertence à coleção de fungos 

benéficos do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária – SEAPI/RS. Esse isolado 

foi obtido a partir de uma amostra de solo rizosférico de povoamento florestal misto dentro da 

área experimental do Centro de Pesquisa em Florestas (Santa Maria, RS) e tem apresentado 

resultados promissores sobre o biocontrole de patógenos e na promoção do crescimento 

espécies florestais (AMARAL et al., 2017). A multiplicação do isolado foi realizada em 

condições controladas de temperatura e luminosidade, utilizando-se arroz parboilizado como 

substrato, segundo metodologia proposta por Steffen e Maldaner (2017). O inoculante líquido 

foi obtido a partir da adição de 1000 mL de água destilada e de 100 gramas de grãos de arroz 

colonizados com a cultura pura do isolado de T. asperelloides (T02). Após agitação com auxílio 

de bastão de vidro para liberar os conídios para a solução, procede-se a filtragem em dupla gase. 

A contagem do número de esporos por mL foi determinada em microscópio óptico, com auxílio 

de câmara de Neubauer. Para ajuste da concentração em 1,2 x 108 esporos mL-1, utilizou-se a 

fórmula: Vf = Vi x Ce / Cd, onde Vf = volume final da suspensão, Ce = concentração de esporos 

encontrados na câmara de Neubauer, e Cd = concentração de esporos desejada. Para a 

inoculação das mudas na área experimental, a solução foi diluída em 1000 mL de água destilada 

(proporção 1:1 v/v), resultando na concentração final de esporos de 6 x 107.  
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O outro inóculo utilizado foi um produto comercial formulado à base de Trichoderma 

harzianum, cuja concentração apresentada foi de 1 x 109 UFC.ml-1.  Conforme indicações do 

fabricante, esse produto pode ser utilizado para controle de fungos edáficos e estimula o 

crescimento das plantas, podendo ser aplicado no tratamento de sementes ou no sulco de 

plantio. Assim como para o inóculo de T. asperelloides, a solução concentrada foi previamente 

diluída em 1000 mL de água destilada (proporção 1:1 v/v), resultando na concentração final de 

esporos de 5 x 108. 

Ambos os inóculos foram mantidos em geladeira e durante a aplicação a campo foram 

conservados em caixas de isopor para evitar a exposição ao calor.  A aplicação dos tratamentos 

ocorreu no momento do plantio das mudas no campo, adicionando-se 15 ml da solução no 

entorno do torrão das mudas (Apêndice D).  

 

Figura 9 - Desenho esquemático da distribuição das espécies utilizadas no plantio de 

enriquecimento de área ripária, Nova Palma, RS 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

9.4 PLANTIO DAS MUDAS E TRATOS CULTURAIS  

 

O plantio foi realizado em setembro de 2017, adotando um arranjo composto por cinco 

espécies (Figura 9). Para o plantio, procedeu-se a abertura das covas nas entre linhas do plantio 
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já existente, nas dimensões de 30 cm x 30 cm x 30 cm, com auxílio de cavadeira manual 

(Apêndice D).  

A adubação de pós-plantio foi realizada aos 30 dias, sendo utilizado 54 g planta-1 de 

ureia, 222,2 g planta-1 de superfosfato simples e 120 g planta-1 de cloreto de potássio, em duas 

covetas laterais distantes 15 cm da muda. A adubação de cobertura foi realizada aos três e seis 

meses após o plantio e consistiu na aplicação de 54 g planta-1 de ureia por ocasião. Além disso, 

ao longo do período de condução do experimento, efetuou-se o monitoramento periódico, com 

controle de formigas cortadeiras dos gêneros Atta e Acromyrmex por meio de iscas granuladas 

(à base de Fipronil e Sulfluramida) e controle de plantas daninhas com capina manual em um 

raio de 50 cm no entorno das mudas.  As operações de capina foram realizadas três vezes ao 

ano. 

 

9.5 ATRIBUTOS ANALISADOS  

 

9.5.1 Sobrevivência, altura e diâmetro do coleto das plantas 

 

Trimestralmente até o 15º mês após o plantio, avaliou-se a sobrevivência das plantas 

por meio de análise visual, mediante a contagem dos indivíduos vivos, sendo expressa em 

percentagem. 

Com a mesma frequência foram realizadas as avaliações dos atributos morfológicos 

altura da parte aérea (H) e diâmetro do coleto (DC), com auxílio de régua graduada (cm) e 

paquímetro digital (mm), respectivamente. Ao final do experimento, calculou-se o incremento 

em altura (IH) e incremento em diâmetro do coleto (IDC) por meio da diferença entre os valores 

obtidos aos 15 meses e no momento do plantio. 

 

9.5.2 Determinação de pigmentos fotossintéticos 

 

A determinação dos pigmentos fotossintéticos foi realizada aos seis meses após o 

plantio, sendo quantificados os teores de clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b), total e 

carotenoides. Para tanto, foram coletadas amostras de folhas completamente expandidas, as 

quais foram identificadas e imediatamente congeladas em N2 líquido e, posteriormente, 

armazenadas em ultrafreezer (-80 ºC) até o momento da determinação.   

Os pigmentos fotossintéticos foram determinados seguindo a metodologia descrita por 

Hiscox e Israeslstam (1979), em que 0,05 g de amostra fresca de folhas foram incubadas com 
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dimetilsulfóxido (DMSO), a 65 ºC por duas horas. As concentrações de pigmentos foram 

estimados após a leitura das absorbâncias em espectrofotômetro modelo Celm E-205D (Bel 

Engineering Itália), a 663, 645 e 480 nm, respectivamente, conforme fórmula de Lichtenthaler 

(1987).  

As análises foram realizadas no Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Departamento 

de Biologia (UFSM) e consideraram três repetições por tratamento. 

 

9.5.3 Avaliação da fluorescência da clorofila a  

 

A análise da emissão da fluorescência da clorofila a foi realizada aos seis meses após o 

plantio, usando fluorômetro portátil de luz modulada (Junior-Pam Chlorophyll Fluorometer 

Walz Mess-und-Regeltechnik, Germany). As avaliações consideraram quatro plantas de cada 

espécie por tratamento e foram realizadas em dias ensolarados entre as 08:00-11:30h da manhã, 

utilizando folhas completamente expandidas do terço médio da planta e em boas condições 

fitossanitárias. 

 Previamente às avaliações, as folhas selecionadas foram envoltas por papel alumínio e 

submetidas ao escuro durante 30 minutos para obtenção da fluorescência inicial (Fo), e 

sequencialmente submetidas a um pulso de luz saturante (10.000 µmol m-2 s-1) por 0,6 s, 

determinando-se assim a fluorescência máxima (Fm). O rendimento quântico máximo do PSII 

(Fv/Fm), foi calculado por meio da razão da fluorescência variável (Fv= Fm-Fo) e a fluorescência 

máxima.  

 

9.5.4 Tolerância e resiliência à geada 

 

No inverno de 2018 (nove meses após a implantação do experimento), avaliou-se os 

danos ocasionados pela formação de geadas, utilizando metodologia adaptada de Higa; Higa e 

Souza (2000). A avaliação foi feita por meio de uma escala de dano qualitativa, com score de 

0 a 10, onde 0 representa a inexistência de danos e 10 caracteriza 100% da área foliar e do caule 

danificado, sendo as espécies classificadas como resistente até muito sensível quanto ao grau 

de tolerância à ocorrência de geada (Tabela 5). 

Os dados de temperatura mínima do ar diárias, registradas entre setembro de 2017 e 

novembro de 2018 (Figura 10) foram obtidos juntamente à Estação Meteorológica da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para a região de Santa Maria. A Estação 

Meteorológica, situa-se a 49 km de distância da área de estudo, estando localizada na mesma 
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região fisiográfica (Floresta Estacional Subtropical) e climática (Cfa), bem como na mesma 

latitude (29°) e longitude (53°) que a área experimental.  

 

 

Tabela 5 - Escala de avaliação dos danos causados por geadas e da tolerância de espécies 

florestais nativas em plantio de enriquecimento de área ripária no extremo sul do 

Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Nota Nível do dano Grau de tolerância 

10 100% do caule danificado Muito sensível 

9 75-99% do caule danificado Muito sensível 

8 50-74% do caule danificado Sensível 

7 25-49% do caule danificado Moderadamente tolerante 

6 Menos de 25% do caule danificado Moderadamente tolerante 

5 100% da área foliar danificada Tolerante 

4 75-99% da área foliar danificada Tolerante 

3 50-74% da área foliar danificada Tolerante 

2 25-49% da área foliar danificada Tolerante 

1 Menos de 25% da área foliar danificada Tolerante 

0 Sem dano visual Resistente 

  

Fonte:  Adaptado de HIGA; HIGA; SOUZA (2000). 

 

Conforme Sakai; Larcher (1987), a temperatura de 2,2 °C em uma estação 

meteorológica padrão corresponde a 0 °C ao nível do solo. Sendo assim, na Figura 2 é possível 

evidenciar oito ocasiões com temperaturas mínimas próximas ou abaixo de 2,2 ºC, observadas 

entre os meses de junho e agosto de 2018, caracterizando a ocorrência de geadas. 

 

Figura 10 - Temperaturas mínimas diárias (ºC) registradas durante a condução da pesquisa, 

entre os meses de setembro de 2017 a novembro de 2018, Santa Maria, RS, Brasil 
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Fonte: A autora (2019). 

 

 A resiliência das espécies foi obtida por meio da análise dos dados de H e DC, obtidos 

ao longo do período de avaliação do experimento (0, 3, 6, 9, 12 e 15 meses após o plantio), os 

quais possibilitaram avaliar o potencial de retomada do crescimento das espécies, após danos 

decorrentes da incidência de geadas.  

 

9.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Os dados foram submetidos à análise dos pressupostos de normalidade dos resíduos e 

homogeneidade de variância pelo teste de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente. 

Posteriormente, foi realizada a análise de variância (ANAVA) segundo o modelo: Yijk= m + bk 

+ Ai + Dj + (AD)ij +δijk, onde: Yijk é o valor observado referente para cada muda avaliada; m é 

a média global; bk é o efeito aleatório do k-ésimo bloco; Ai é o efeito fixo do tipo de recipiente; 

Dj é o efeito fixo da inoculação com Trichoderma spp.; (AD)ij é o efeito da interação entre o 

tipo de recipiente e a inoculação; δijk é o efeito do erro aleatório (experimental). Constatada 

diferença entre os tratamentos, efetuou-se a comparação de médias pelo Teste Tukey (α 5 %), 

com auxílio do software SISVAR (FERREIRA, 2014).  

Os dados referentes ao dano ocasionado pela ocorrência de geada foram submetidos à 

análise de variância por meio dos Modelos Lineares Generalizados (GLM), utilizando o 

software Statistical Package for Social Science for Windows 13.0 (SPSS, 2004).  
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10 RESULTADOS  

 

A sobrevivência média das mudas aos 15 meses após o plantio foi de 84,4%. Não foi 

verificado efeito do tipo de recipiente ou da inoculação com Trichoderma sobre essa variável 

(p>0,05), sendo Luehea divaricata a espécie com maior taxa de sobrevivência (98,6%) e Cordia 

trichotoma com a menor percentagem (72,2%) (Figura 11). 

 

Figura 11 - Sobrevivência média de cinco espécies florestais nativas ao longo do período de 

avaliação, em plantio de enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma 

Mata Atlântica, Brasil 

 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 A interação entre os fatores não foi significativa para nenhum dos atributos analisados. 

Porém, aos 15 meses após o plantio verificou-se influência do uso de recipientes de tamanhos 

diferentes na produção de mudas, apenas sobre o incremento em diâmetro do coleto de 

Erythrina cristagalli. O uso de recipientes de maior volume (saco de polietileno de 1500 cm³) 

utilizados na produção de mudas, proporcionou incremento 50% maior em diâmetro do coleto 

para essa espécie, quando comparado com aquelas provenientes de tubetes de 180 cm³ (Figura 

12). 
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Figura 12 - Incremento em diâmetro do coleto (IDC) de Erythrina cristagalli em função do uso 

de diferentes tipos de recipientes, aos 15 meses após o plantio de enriquecimento 

de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

 

 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: A autora (2019). 

 

A inoculação das mudas com Trichoderma spp. influenciou o incremento em altura de 

C. canjerana (p=0,0346), C. trichotoma (p=0,0144) e Cedrella fissilis (p=0,0501). Para tais 

espécies a inoculação com T. asperelloides promoveu os maiores incrementos, com valores de 

aproximadamente 50%, 75% e 115% superiores em relação ao tratamento controle, sem a 

aplicação de Trichoderma spp. (Figura 13).  
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Figura 13 - Incremento em altura (IH) de Cabralea canjerana (a), Cordia trichotoma (b) e 

Cedrela fissilis (c) em função da inoculação com Trichoderma spp., aos 15 meses 

após o plantio de enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata 

Atlântica, Brasil 
 

 

 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: A autora (2019). 

 

 O incremento em diâmetro do coleto das mudas de C. canjerana quando foram 

inoculadas com T. asperelloides foi 90% superior (p=0,012), em relação às mudas do 

tratamento controle (sem a inoculação) (Figura 14).  Seguindo o evidenciado para o IH, o ID 

de C. canjerana foi semelhante ao controle diante a inoculação das mudas com Trichoderma 

harzianum, o qual não demonstrou ser efetivo para espécie. 
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Figura 14 - Incremento em diâmetro do coleto (IDC) de Cabralea canjerana em função da 

inoculação com Trichoderma spp., aos 15 meses após o plantio de enriquecimento de área 

ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Quando analisada a tendência de crescimento das cinco espécies ao longo do tempo em 

função dos diferentes tipos de recipientes, constatou-se que apesar das mudas provenientes de 

tubete apresentarem os menores valores de altura, diâmetro do coleto e atributos do sistema 

radicular no momento do plantio (Apêndice C), o crescimento tanto em H quanto em DC foi 

semelhante (Figura 15). 

No que se refere ao crescimento em H e DC das cinco espécies estudadas, ao longo do 

período de estudo, em relação ao fator inoculação das mudas com Trichoderma spp., corrobora-

se a tendência evidenciada no IH e IDC, onde o crescimento em H de Cabralea canjerana, C. 

trichotoma, C. fissilis foi maior com a aplicação de T. asperelloides (Figura 16), porém 

estatisticamente não houve diferença. 
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Figura 15 - Crescimento em altura e diâmetro do coleto de Cabralea canjerana (a e b), Cordia 

trichotoma (c e d), Cedrela fissilis (e e f), Luehea divaricata (g e h) e Erytrina 

cristagalli (i e j) em função do uso de diferentes tipos de recipientes na produção 

de mudas, ao longo do período de estudo (0 a 15 meses) em plantio de 

enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 
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Fonte: A autora (2019). 
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Figura 16 - Crescimento em altura e diâmetro do coleto de Cabralea canjerana (a e b), Cordia 

trichotoma (c e d), Cedrela fissilis (e e f), Luehea divaricata (g e h) e Erytrina 

cristagalli (i e j) em função da inoculação com Trichoderma spp., ao longo de 15 

meses em plantio de enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata 

Atlântica, Brasil 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Meses após o plantio

0 3 6 9 12 15

D
C

 (
m

m
)

0

10

20

30

40

50

60

D
C

 (
m

m
)

0

10

20

30

40

50

60

D
C

 (
m

m
)

0

10

20

30

40

50

60

D
C

 (
m

m
)

0

10

20

30

40

50

60

Meses após o plantio

0 3 6 9 12 15

H
 (

c
m

)

0

50

100

150

200

H
 (

c
m

)

0

50

100

150

200

H
 (

c
m

)

0

50

100

150

200

H
 (

c
m

)

0

50

100

150

200

H
 (

c
m

)

0

50

100

150

200

Controle 

T. asperelloides

T. harzianum

(a)

D
C

 (
m

m
)

0

10

20

30

40

50

60
(b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

(i) (j)



82 

 

De maneira geral, as espécies que atingiram as maiores médias de H e DC foram L. 

divaricata e E. cristagalli (Figuras 15 e 16), com expressivo crescimento entre 12 e 15 meses. 

Além disso, aos 12 meses de condução do experimento, após a incidência de geadas, 

evidenciou-se perda expressiva de biomassa da parte aérea para as espécies analisadas, 

sobretudo para E. cristagalli que demonstrou grande redução no crescimento. Entretanto, após 

esse período, todas as espécies retomaram o crescimento, com ênfase à E. cristagalli. 

O teor de pigmentos fotossintéticos apresentou efeito isolado da inoculação com 

Trichoderma spp. apenas para as espécies C. canjerana e C. trichotoma (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Efeito da inoculação com Trichoderma spp. sobre os teores de clorofila a (Chl a), 

clorofila b (Chl b), total e carotenoides aos seis meses após o plantio de 

enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Atributo 
Inoculação com Trichoderma spp. 

Controle T. harzianum T. asperelloides 

C. canjerana 

Chl a (mg g MF-1) 
1,27B 1,53AB 1,64A 

CV= 15,83% p= 0,021 

C. trichotoma 

Chl a (mg g MF-1) 
1,14C 1,25B 1,49A 

CV= 12,41% p= 0,007 

Chl b (mg g MF-1) 
0,41B 0,38B 0,56A 

CV= 25,51% p= 0,020 

Chl total (mg g MF-1) 
3,01B 2,92B 3,68A 

CV= 15,69% p= 0,009 

Carotenoides (mg g 

MF-1) 

0,39B 0,38B 0,43A 

CV= 8,64% p= 0,020 

 
*Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Os pigmentos fotossintéticos apresentaram maiores teores em C. trichotoma (clorofila 

a: 1,49; clorofila b: 0,56; clorofila total: 3,68 e carotenoides: 0,43) com a inoculação das mudas 

com T. asperelloides (Tabela 6). C. canjerana também apresentou maior teor de clorofila a com 

a inoculação de T. asperelloides (1,64 mg g MF-1), a qual não influenciou a clorofila b, total e 

carotenoides. 



83 

 

 Em relação aos parâmetros da fluorescência da clorofila a, os fatores testados 

apresentaram efeito significativo de forma isolada para a relação Fv/Fm, aos seis meses após o 

plantio. A inoculação com Trichoderma spp. apresentou efeito apenas sobre o rendimento 

máximo do PS II (Fv/Fm) para C. fissilis (p = 0,045) e C. trichotoma (p= 0,03). Para C. fissilis 

os melhores resultados foram verificados quando utilizado T. asperelloides (0,775), enquanto 

que para C. trichotoma ambos isolados mostraram-se superiores ao controle, 

independentemente do tipo de recipiente (Figura 17). 

 

Figura 17 - Rendimento quântico do PS II (Fv/Fm) de Cedrela fissilis (a) e Cordia trichotoma 

(b) em função da inoculação com Trichoderma spp., aos 15 meses após o plantio 

de enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

 

 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: A autora (2019). 

 

 Quanto à tolerância das espécies à ocorrência de geadas, não foi observado efeito 

significativo dos fatores de estudo (recipiente e inoculação), entretanto, de maneira geral, 

verificou-se que as mesmas apresentaram comportamento distinto entre as espécies (Figura 10). 

 C. trichotoma, L. divaricata, C. canjerana e C. fissilis, apresentaram danos que se 

concentraram nos escores de 2 a 4. Nessa condição, as plantas apresentavam entre 25 a 99% da 

área foliar danificada, sendo classificadas, conforme a Tabela 2, como tolerantes à geada, 

enquanto, E. cristagalli apresentou 100% da área foliar e até 49% do caule danificados, sendo 

classificada como moderadamente tolerante à geada (Figura 10). 
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Após a ocorrência das geadas, verificou-se que C. canjerana e C. trichotoma apesar do 

baixo score de dano constatado, apresentaram maior mortalidade dos indivíduos danificados. 

Por outro lado, a percentagem de sobrevivência das demais espécies não foi influenciada por 

esse evento climático (Figura 11). 

 Quanto à resiliência, destaca-se E. cristagalli, que mesmo apresentando considerável 

redução na altura das plantas decorrente dos danos após a ocorrência de geadas (nove meses 

após o plantio), demonstrou elevado potencial de retomada do crescimento, com o maior 

incremento em altura aos 15 meses após o plantio de enriquecimento.  

 

Figura 18 - Escala de dano causado pela geada avaliada aos nove meses após o plantio o plantio 

de enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

 

Fonte: A autora (2019). 
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11 DISCUSSÃO 

 

A sobrevivência média observada aos 15 meses após o plantio foi elevada (84,4%) e 

variou conforme as espécies avaliadas. Luehea divaricata, Erythrina cristagalli e Cedrella 

fissilis apresentaram altos índices de sobrevivência, os quais possivelmente estão associados a 

atenuação dos filtros ambientais adversos evidenciados na área de estudo, proporcionada pelo 

plantio inicial. Dentre esses fatores, destacam-se a melhoria da qualidade do solo, com aumento 

da infiltração de água e redução da compactação (RORATO, 2017), mas principalmente 

sombreamento parcial proporcionado pelas copas, o que reduziu a matocompetição e garantiu 

a produção de serapilheira.  

As menores taxas de sobrevivência verificadas para Cabralea canjerana e Cordia 

trichotoma podem ser atribuídas à ocorrência de geadas nos meses de inverno, sendo observado 

maior número de indivíduos mortos nas avaliações subsequentes ao evento climático (Figura 

3). Além disso, as características da área experimental (ripária com constantes flutuações do 

lençol freático) podem ter colaborado para reduzir a sobrevivência de C. trichotoma, visto que 

a espécie apresenta intolerância a solos muito úmidos (CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011) e 

demanda hídrica intermediária, cujo excesso de água pode comprometer o desempenho das 

plantas (KELLING et al., 2017). 

 Os resultados de sobrevivência obtidos no presente estudo estão diretamente 

relacionados com a idade do plantio inicial (quatro anos), onde o dossel encontrava-se 

parcialmente fechado, permitindo passagem de luz difusa, proporcionando condições 

adequadas de luminosidade, essencial para o estabelecimento das mudas utilizadas no 

enriquecimento.  Conforme Laughlin; Clarkson (2018), o desempenho das plantas conduzidas 

em plantios de enriquecimento de áreas em processo de restauração é potencializado quando o 

mesmo é realizado sob plantios mistos jovens, com até cinco anos de idade. 

 No que se refere ao uso de diferentes tipos de recipiente sobre o crescimento de espécies 

arbóreas nativas em condições de campo, verificou-se que mudas produzidas em saco de 

polietileno (maior volume de substrato) influenciaram apenas o incremento em DC de E. 

cristagalli (Figura 12). Apesar de estudos relacionarem o maior volume de substrato ao melhor 

desenvolvimento das mudas no campo (GASPARIN et al., 2014; RORATO, 2017; 

ZAVISTANOVICZ, 2017), na presente pesquisa este fator não demonstrou ser preponderante 

no desempenho das espécies implantadas, uma vez que não influenciou os demais atributos e 

espécies avaliadas. Assim, a possibilidade de utilização de mudas de menor porte deve-se ao 

fato da redução dos fatores estressantes na área, com isso proporcionando maior manutenção 
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de umidade no solo, redução do impacto das chuvas e de temperaturas elevadas, condições que 

favorecem o estabelecimento das plantas. 

 Conforme Pinto et al. (2011), o volume do recipiente utilizado tende a apresentar menor 

influência sobre o comportamento das mudas a campo, quando essas são plantadas no momento 

correto e em locais com condições ambientais adequadas. Dessa forma, nesse estudo, em 

decorrência das condições favoráveis promovidas pelo plantio inicial, o maior porte e volume 

do sistema radicular das mudas produzidas em sacos de polietileno de 1500 cm³ não 

proporcionaram maiores taxas de crescimento.  

Adicionalmente, é importante mencionar que as parcelas avaliadas apresentavam baixa 

colonização por gramíneas invasoras, um problema comum enfrentado em plantios jovens de 

restauração no Brasil (CAMPOE; STAPE; MENDES, 2010; TURCHETTO, 2018). De acordo 

com Bertacchi et al. (2016), espécies invasoras podem impor limitações adicionais ao 

estabelecimento de espécies arbóreas nativas em áreas que estão sendo restauradas com o dossel 

mais aberto.  

 Quando analisado o crescimento das plantas ao longo do período de avaliação, em 

relação ao tipo de recipiente utilizado na produção das mudas (Figura 15), confirma-se que as 

diferenças em H e DC para as espécies estudadas em condições de enriquecimento, tendem a 

reduzir e desaparecer ao longo do tempo. Tal situação também foi verificada por Malavasi e 

Malavasi (2006) para Cordia trichotoma e Jacaranda micrantha; Ajala et al. (2012) para 

Jatropha curcas (Pinhão-manso) e Abreu et al. (2014) para Enterolobium contortisiliquum. 

Assim, os autores citados recomendam a utilização de recipientes de menor volume, pois isso 

possibilita economia de substrato e recursos, além de necessitar menor espaço ocupado no 

viveiro, facilitar o transporte e plantio das mudas, condição respaldada pela presente pesquisa, 

principalmente para as espécies C. fissilis e L. divaricata. 

 Paralelamente, a inoculação das mudas com Trichoderma asperelloides mostrou ser 

eficiente à promoção do crescimento em H para C. canjerana, C. trichotoma e C. fissilis em 

plantio de enriquecimento de área ripária. Os benefícios ocasionados pelo uso de Trichoderma 

spp. sobre o crescimento de mudas florestais em condições de viveiro, têm sido relatados por 

diversos autores. Amaral et al. (2017) verificaram os maiores valores de altura e diâmetro do 

coleto de mudas de Jacaranda micrantha inoculadas com T. asperelloides. Machado et al. 

(2015) avaliando a emergência e crescimento de mudas de Gochnatia polymorpha observaram 

os melhores resultados em H e DC quando utilizado isolados de T. harzianum. Azevedo et al. 

(2017) estudando o desenvolvimento e qualidade de mudas clonais de Eucalyptus 
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camaldulensis inoculadas com duas espécies de Trichoderma, verificaram que seu uso é uma 

alternativa promissora a ser adotada em viveiros florestais.  

 Contudo, ainda são escassos os estudos avaliando o uso de isolados de Trichoderma 

spp. sobre as respostas de espécies florestais em condições de campo, bem como em projetos 

de restauração de áreas degradadas. Soldan et al. (2018), constataram melhoria nas taxas de 

crescimento de Eugenia pyriformis aos 540 dias após o plantio no campo. Ma; Ettagbor; Kim 

(2018) avaliando o efeito da utilização de Trichoderma harzianum na restauração de encostas 

rochosas na Coreia do Sul, observaram efeito positivo do seu uso na emergência e crescimento 

das espécies estudadas. Desse modo, os resultados do presente estudo, associados à literatura, 

demonstram que o uso de isolados de Trichoderma spp. representa uma alternativa potencial ao 

incremento das taxas de crescimento de espécies florestais arbóreas em plantios a campo, 

entretanto, ressalta-se a importância de identificar o isolado adequado, pois existe 

especificidades para cada espécie e local de utilização. 

 Entre os fatores responsáveis pelo incremento das taxas de crescimento de plantas 

promovido pelo uso de Trichoderma spp., destaca-se o estímulo à multiplicação celular vegetal 

(AGUIAR et al., 2015), por meio da produção de ácido indol-3-acético (AIA) (HOYOS; 

ORDUZ; BISSETT, 2009) e a solubilização de nutrientes na rizosfera, que contribui com o 

aumento da disponibilidade de nutrientes para as plantas, permitindo maior e mais rápida 

absorção (JESUS et al., 2011; SOLDAN et al., 2018). Além disso, alguns isolados de 

Trichoderma possuem a capacidade de atuarem no controle biológico de fitopatógenos 

(BEDENDO; MASSOLA; AMORIM, 2011), garantido a melhor qualidade fitossanitária das 

plantas.  

No entanto, para L. divaricata e E. cristagalli não foi observado efeito positivo da 

aplicação de Trichoderma spp. sobre o crescimento das plantas. Além disso, para C. canjerana, 

as plantas inoculadas com T. harzianum apresentaram os menores valores de IH, não diferindo 

do controle. Soldan et al. (2018) não observaram influência significativa da inoculação com 

dois isolados de Trichoderma spp. no crescimento de plantas de Myrcianthes punges. Santos et 

al. (2008) também verificaram em clones de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis a 

redução de cerca de 17% da massa seca das mudas inoculadas com T. atroviride (isolado 

CEN512) em relação ao tratamento controle. 

Diferenças entre isolados são esperadas, visto que a forma de ação pode variar entre as 

linhagens. Alguns isolados podem aumentar a superfície total do sistema radicular, 

possibilitando maior acesso aos nutrientes do solo (HARMAN et al., 2004), outros são mais 

eficientes em solubilizar e disponibilizar para a planta nutrientes presentes no solo (AMARAL 
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et al., 2017), enquanto que alguns podem otimizar a absorção e eficiência da planta em utilizar 

elementos essenciais importantes, como o fósforo e o nitrogênio (ALTOMARE et al., 1999; 

SOLDAN et al., 2018; ZEILINGER et al., 2016;). Além disso, de acordo com Benítez et al. 

(2004) o mecanismo de ação do Trichoderma spp. pode variar de acordo com a espécie, o tipo 

de cultivo e as condições ambientais (disponibilidade de nutrientes, pH ou temperatura). Assim, 

as respostas das espécies florestais à inoculação com Trichoderma spp. dependem de atributos 

tanto do isolado, da espécie vegetal, como das condições em que as plantas se desenvolvem, o 

que torna necessário a realização de mais estudos, com o intuito de potencializar e melhor 

compreender os resultados a serem obtidos com o uso de microorganismos benéficos em 

plantios florestais. 

Os resultados obtidos para o teor de pigmentos fotossintéticos comprovam o efeito 

benéfico do uso de T. asperelloides nas respostas de crescimento de C. canjerana e C. 

trichotoma, onde verificou-se os maiores teores de clorofila a, b e carotenoides. Yin et al. 

(2014), analisando os efeitos do uso de Trichoderma virens sobre aspectos fisiológicos de 

plantas de Pinus sylvestris verificaram teores de clorofila a, b e carotenoides cerca de 45%, 

29% e 71% superiores em plantas inoculadas em relação ao tratamento controle (sem 

inoculação), respectivamente. 

No aparato fotossintético esses pigmentos são responsáveis pela absorção de luz e 

transferência de energia por ressonância para os centros de reação, enquanto que, somente um 

par especial de clorofila a realiza a transferência de elétrons para os transportadores do esquema 

Z. Tal processo é fundamental, pois outras reações necessitam receber os produtos gerados no 

esquema Z, para que haja a síntese de compostos de carbono, denotando na produção de 

biomassa das plantas (TAIZ et al., 2017). 

Nesse sentido, plantas com maior teor de pigmentos fotossintéticos, apresentam 

potencial para realizar elevadas taxas fotossintéticas (RÊGO; POSSAMAI, 2004), 

influenciando diretamente o crescimento das plantas. Nesse estudo, o maior teor de pigmentos 

fotossintéticos evidenciado, pode estar associado a capacidade de isolados de Trichoderma spp. 

atuarem na solubilização de nutrientes na rizosfera das plantas (JESUS et al., 2011), auxiliando 

na absorção de nutrientes, como o nitrogênio (ALTOMARE et al., 1999). Essa relação é 

atribuída, principalmente, ao fato de que de forma geral, 50 a 70% do N total das folhas é 

integrante de enzimas que estão associadas aos cloroplastos (CHAPMAN; BARRETO, 1997), 

além de fazer parte da molécula de clorofila (TAIZ et al., 2017). 

De forma complementar, o rendimento quântico do PS II (Fv/Fm) também apresentou 

maiores valores em mudas inoculadas com T. asperelloides para C. fissilis e T. asperelloides e 
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Trichoderma. harzianum para C. trichotoma. Nessa condição, o valor de Fv/Fm que representa 

a eficiência máxima do PS II, quando todos os centros de reação estão abertos, foi próximo a 

0,75 em ambas as espécies, fato não evidenciado nas mudas do tratamento controle. De acordo 

com Araújo; Deminicis (2009) os valores de Fv/Fm variam entre 0,75 a 0,85. Segundo os 

mesmos autores, valores abaixo dessa faixa indicam efeito fotoinibitório decorrente de estresses 

bióticos ou abióticos. Isso denota que plantas de C. fissilis inoculadas com T. asperelloides 

apresentavam maior vigor e qualidade fitossanitária, garantindo o maior acúmulo de carbono 

em relação a quantidade de energia absorvida. Assim, são recomendadas pesquisas futuras a 

fim de investigar respostas de outras espécies florestais em função de um maior número de 

isolados, concentrações e formas de inoculação.  

 No que tange a tolerância à ocorrência de geadas mesmo não sendo observada diferença 

entre os tratamentos utilizados, as espécies estudadas apresentaram comportamento distinto, 

frente esse importante evento climático para regiões subtropicais ou propensas a sua ocorrência. 

Os resultados obtidos indicam que entre as espécies avaliadas E. cristagalli foi a espécie com 

a menor tolerância, sendo a única a ser verificado danos no caule das plantas e redução do 

crescimento (Figura 15), contudo posteriormente, evidenciou-se elevada capacidade de 

resiliência dessa espécie (Figura 15 e 16). A intolerância da espécie E. cristagalli em plantios 

de restauração também foi reportado por Carvalho (2006). 

 Por outro lado, C. trichotoma e C. canjerana mesmo tendo sofrido danos apenas nos 

brotos apicais e folhas, com 50 a 74% da área foliar danificada, sem dano no caule (Figura 18), 

apresentaram as maiores taxas de mortalidade após a ocorrência de geadas. Laughlin; Clarkson 

(2018) avaliando um plantio de enriquecimento em diferentes composições e idades de plantio 

inicial na Nova Zelândia também verificaram o comprometimento de algumas espécies 

plantadas devido à ocorrência de geadas. Na região sul do Brasil, outros estudos também têm 

reportado os efeitos adversos causados pela ocorrência de geadas sobre espécies florestais em 

plantios de restauração (RORATO, 2017; TURCHETTO, 2018).  

 Os danos acarretados pelas baixas temperaturas podem ser considerados como um dos 

principais estresses abióticos que desafiam o crescimento das culturas (MEGHA; BASU; KAV, 

2014). Conforme Laughlin; Clarkson (2018), mesmo em plantios de enriquecimento com 

espécies sucessionais tardias sob o dossel de espécies pioneiras, a ocorrência de geada pode 

acarretar no fracasso da intervenção, bem como no desperdício de recursos, se as mudas forem 

mortas pela geada. Nesse sentido, Rorato et al. (2017) destacam a importância da escolha de 

espécies com capacidade de tolerar os impactos negativos causados pela ocorrência de geada. 
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 Assim, denota-se a importância dos plantios de enriquecimento como técnica 

complementar aos projetos de restauração florestal, principalmente em áreas onde a dispersão 

de espécies não pioneiras é limitada e o banco de sementes ausente. Com base nos resultados 

obtidos pela presente pesquisa, pode-se considerar que o sub-bosque de plantios jovens de 

restauração (até quatro anos de idade) fornece condições adequadas para o estabelecimento de 

mudas de espécies florestais nativas.   
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12 CONCLUSÃO 

 

Cabralea canjerana, Cedrela fissilis, Cordia trichotoma, Erythrina cristagalli e Luehea 

divaricata apresentam taxas de sobrevivência e crescimento satisfatórias, sendo indicadas para 

compor plantios de enriquecimento de áreas em processo de restauração no extremo Sul do 

Bioma Mata Atlântica. Porém, aspectos ambientais como a ocorrência de geadas podem 

comprometer o desempenho de Cordia trichotoma, Cabralea canjerana e Erythrina cristagalli.   

Preferencialmente, em plantios de enriquecimento de florestas em processo de 

restauração devem ser utilizadas mudas produzidas em tubetes de polipropileno de 180 cm³, 

pois conferem adequada sobrevivência e crescimento inicial, além de redução dos custos.  

 O uso de Trichoderma asperelloides é benéfico ao crescimento e aspectos fisiológicos 

de Cabralea canjerana, Cedrela fissilis e Cordia trichotoma, sendo uma importante ferramenta 

para potencializar o desenvolvimento das mesmas em condição de campo.  
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As espécies arbóreas nativas testadas na semeadura direta de enriquecimento 

apresentaram comportamentos distintos quanto emergência, sobrevivência, crescimento inicial 

e respostas aos tratamentos um ano após a semeadura. Enterolobium contortisiliquum, 

Parapiptadenia rigida e Cedrela fissilis demonstraram-se promissoras para uso da técnica, 

enquanto que, Balfourodendron riedelianum e Luehea divaricata mostraram-se inadequadas. 

Contudo, é necessário atenção à viabilidade do lote de sementes, a qual pode comprometer os 

resultados de campo.  

A inoculação das sementes com Trichoderma asperelloides mostrou-se uma estratégia 

eficiente para potencializar os resultados da técnica de semeadura direta, sendo capaz de 

proporcionar maiores taxas de emergência para as espécies Enterolobium contortisiliquum e 

Parapiptadenia rigida e maximizar o crescimento em altura de Enterolobium contortisiliquum. 

Entretanto, recomenda-se a realização de estudos posteriores com a análise de um número maior 

de isolados de Trichoderma spp., assim como de espécies florestais diversas, o que poderá 

potencializar o uso da técnica de semeadura direta em projetos de restauração. Além disso, 

estudos testando a utilização de diferentes tipos de protetores físicos se fazem necessários, no 

intuito de reduzir os impactos causados por fatores adversos, como a chuva e a predação por 

animais.  

O uso de polímero hidroretentor incorporado na cova não foi eficiente em garantir 

maiores taxas de emergência, sobrevivência e o crescimento inicial das plântulas. Assim, tendo 

em vista a elevada precipitação pluviométrica evidenciada logo após a implantação do 

experimento, ressalta-se que seu uso aliado à técnica de semeadura direta deve ser melhor 

investigado. 

As espécies Cabralea canjerana, Cedrela fissilis, Cordia trichotoma, Erythrina 

cristagalli e Luehea divaricata apresentaram taxas de sobrevivência e crescimento satisfatórias 

e são indicadas para compor plantios de enriquecimento de áreas em processo de restauração 

no extremo Sul do Bioma Mata Atlântica. Contudo, visto que a ocorrência de geadas pode 

comprometer o desempenho de Cordia trichotoma, Cabralea canjerana e Erythrina cristagalli, 

estas devem ser evitadas em projetos voltados ao enriquecimento de áreas com reduzida 

cobertura vegetal e susceptíveis à ocorrência de geadas severas. Além disso, Cordia trichotoma 

se desenvolve de forma mais satisfatória em solos bem drenados, não sendo recomendado seu 

plantio em áreas com saturação hídrica. 
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Mudas provenientes de tubetes de polipropileno de 180 cm³ mostraram-se adequadas 

para serem utilizadas em projetos de enriquecimento de áreas em processo de restauração, pois 

conferiram adequada sobrevivência e crescimento inicial, além de auxiliar para a redução dos 

custos do projeto. Adicionalmente, o uso de Trichoderma asperelloides foi benéfico ao 

crescimento e aspectos fisiológicos de Cabralea canjerana, Cedrela fissilis e Cordia 

trichotoma, sendo uma importante ferramenta para potencializar o desenvolvimento das 

mesmas.  

Os dados obtidos indicam que apesar da semeadura direta de enriquecimento ser uma 

alternativa de baixo custo, não é possível alcançar alta densidade de plântulas em curto prazo, 

devido à grande variabilidade no desempenho das espécies. Portanto, precisa-se entender 

melhor quais espécies são adequadas para sistemas de semeadura direta, bem como identificar 

os principais fatores que afetam a germinação, o estabelecimento e o crescimento das plântulas. 

Recomenda-se que a semeadura direta seja uma técnica complementar ao plantio de mudas 

visando alcançar maior diversidade de espécies, principalmente daquelas que muitas vezes não 

são encontradas em viveiros florestais. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Atributos químicos e físicos do solo da área experimental (0 a 20 cm de 

profundidade) e interpretação, conforme a SBCS/CQFS (2016), Nova Palma, RS 

 

 Atributos Valores Interpretação 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 

Química 

pH água 4,3 Muito baixo 

Alumínio (cmolc.dm3) 2,0 - 

Cálcio (cmolc.dm3) 3,1 Médio 

Magnésio (cmolc.dm3) 0,9 Médio 

Potássio (mg.dm³) 60,0 Alto 

Fósforo (mg.dm³) 16,9 Alto 

MO (%) 2,7 Média 

m% (%) 32,8  

V (%) 19,0  

CTC efetiva (cmolc.dm3) 6,5  

CTC pH 7 (cmolc.dm3) 6,1 Baixa 

 Atributos Valores  

 

 

Análise Física 

Areia grossa (2-0,2 mm) 19,46  

Areia fina (0,2-0,05 mm) 22,70  

Silte (0,05-0,002 mm) 30,44  

Argila (<0,002 mm) 27,39  

Classe textural Franco  

 
Sendo: pH água: acidez ativa; P: fósforo extraído pelo método Mehlich; MO: matéria orgânica; m%: saturação por 

alumínio; V: saturação por bases; CTC efetiva: capacidade de troca de cátions efetiva; CTC pH7: capacidade de 

troca de cátions potencial. 
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Apêndice B - Inoculação das sementes com Trichoderma asperelloides (i), demarcação das 

linhas e abertura das covas (ii), aplicação do polímero hidrorretentor no fundo da 

cova (iii), cova preparada para semeio (iv), realização da semeadura (v), limpeza e 

aspecto geral das linhas de semeadura (vi), Nova Palma, RS 
 

 

(i) (ii) 

(iv) 

(v) (vi) 

(iii) 
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Apêndice C - Caracterização dos atributos morfofisiológicos de mudas de cinco espécies 

florestais nativas utilizadas no enriquecimento de área ripária em processo de 

restauração, no momento do plantio, Nova Palma, RS 

 

Recipiente 
Cabralea canjerana 

DC (mm) H (cm) H/DC MSR (g) MSPA(g) MST(g) AF (mm²) ICFa ICFb 

Tubete 8,94 29,00 3,30 3,82 5,46 9,28 345,54 35,5 10,77 

Saco 12,38 50,00 4,03 5,76 13,94 19,69 1242,67 38,88 14,15 

 
Cedrela fissilis 

DC (mm) H (cm) H/DC MSR (g) MSPA(g) MST(g) AF (mm²) ICFa ICFb 

Tubete 9,88 44,17 4,49 3,25 4,25 7,50 256,77 31,63 9,05 

Saco 18,01 51,00 2,84 10,38 15,05 25,44 - 30,43 6,90 

 
Cordia trichotoma 

DC (mm) H (cm) H/DC MSR (g) MSPA(g) MST(g) AF (mm²) ICFa ICFb 

Tubete 8,04 36,40 4,53 4,59 3,28 7,87 243,74 30,87 8,43 

Saco 8,88 43,16 4,90 3,24 4,95 9,18 376,45 32,37 7,57 

 
Erythrina cristagalli 

DC (mm) H (cm) H/DC MSR (g) MSPA(g) MST(g) AF (mm²) ICFa ICFb 

Tubete 12,37 32,67 2,64 3,57 3,34 6,91 257,42 23,42 5,50 

Saco 19,58 67,67 3,65 10,04 8,50 18,54 676,32 27,10 6,60 

 
Luehea divaricata 

DC (mm) H (cm) H/DC MSR (g) MSPA(g) MST(g) AF (mm²) ICFa ICFb 

Tubete 8,71 57,00 6,59 4,57 5,47 10,04 268,97 34,43 11,26 

Saco 12,92 77,33 6,08 7,03 13,77 20,80 1026,72 34,23 11,22 

Em que: DC - diâmetro do coleto; H - altura; H/DC – relação altura diâmetro do coleto; MSR – matéria seca 

radicular; MSPA – matéria seca da parte aérea; MST – matéria seca total; AF – área foliar; ICFa – índice de 

clorofila Falker a; ICFb – índice de clorofila Falker b. 
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Apêndice D - Abertura das covas (i), aplicação de Trichoderma spp. no torrão das mudas (ii e 

iii) e plantio das mudas (iv), no enriquecimento de área em processo de restauração, 

no momento do plantio, Nova Palma, RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) 

(iii) (iv) 
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Apêndice E - Efeito da ocorrência de geada sob plantas de Cabralea canjerana (i), Cordia 

trichotoma (ii), Erythrina cristagalli (iii) Luehea divaricata (iv) e Cedrella 

fissilis (v) aos nove meses após plantio de enriquecimento de área em processo 

de restauração, Nova Palma, RS 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) (iii) 

(iv) (v) 
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Apêndice F - Aspecto geral de plantas de Cedrella fissilis (i), Enterolobium contortisiliquum 

(ii) e Parapiptadenia rigida (iii) aos 12 meses após semeadura direta de 

enriquecimento de área em processo de restauração, Nova Palma, RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) (iii) 
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Apêndice G- Aspecto geral de plantas de Cabralea canjerana (i), Cedrella fissilis (ii), Cordia 

trichotoma (iii), Erythrina cristagalli (iv) e Luehea divaricata (v) aos 15 meses 

após plantio de enriquecimento de área em processo de restauração, Nova Palma, 

RS 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) 

(iv) (v) 

(ii) (iii) 
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Apêndice H - Aspecto geral da área experimental em processo de restauração (i) e vista interna 

(ii) aos cinco anos após plantio inicial, Nova Palma, RS 

 

 
  

(i) 

(ii) 
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Apêndice I - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para a emergência (E%), 

sobrevivência (S%), altura (H) e diâmetro do coleto (DC) de plantas de 

Enterolobium contortisiliquum, em enriquecimento de mata ciliar via semeadura 

direta no Extremo Sul do Bioma Mata Atlântica 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

E% 

Bloco 3 410,56 136,85 0,592ns 

Inoculação (A) 1 2712,76 2712,76 11,743* 

Hidrogel (D) 1 264,04 264,04 0,313ns 

A x D 1 189,04 189,04 0,818ns 

Resíduo 9 2079,02 231,00  

S% 

Bloco 3 450,70 150,2 1,477ns 

Inoculação (A) 1 1,6 1,6 0,015ns 

Hidrogel (D) 1 103,6 103,6 1,019ns 

A x D 1 35,8 35,8 0,352 ns 

Resíduo 9    

H 

Bloco 3 3213,26 1071,09 15,747* 

Inoculação (A) 1 1662,65 1662,65 24,44* 

Hidrogel (D) 1 250,79 250,79 3,687ns 

A x D 1 180,02 180,2 2,647ns 

Resíduo 9 612,16 68,02  

DC 

Bloco 3 24,097 8,032 2,021ns 

Inoculação (A) 1 7,710 7,710 1,940ns 

Hidrogel (D) 1 16,732 16,732 4,210ns 

A x D 1 3,764 3,764 0,847ns 

Resíduo 9 35,7 3,974  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice J - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para a emergência (E%) de 

plantas de Parapiptadenia rigida, em enriquecimento de mata ciliar via semeadura 

direta no Extremo Sul do Bioma Mata Atlântica 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

E% 

Bloco 3 489,355 163,118 1,511ns 

Inoculação (A) 1 918,848 918,848 0,017* 

Hidroge (D) 1 295,410 295,410 0,134ns 

A x D 1 51,660 51,660 0,478ns 

Resíduo 9 971,191 107,910  

S% 

Bloco 3 191,7 95,8 0,719ns 

Inoculação (A) 1 5,0 5,0 0,037ns 

Hidrogel (D) 1 118,8 118,8 0,891ns 

A x D 1 26,3 26,3 0,673ns 

Resíduo 6 800,1 133,3  

H 

Bloco 3 135,706 67,853 1,235ns 

Inoculação (A) 1 28,429 28,429 0,517ns 

Hidrogel (D) 1 76,659 76,659 1,395ns 

A x D 1 5,978 0,1088 0,753ns 

Resíduo 6 329,604 54,934  

DC 

Bloco 3 0,7514 0,3757 0,4696ns 

Inoculação (A) 1 0,2140 0,2140 0,2675ns 

Hidrogel (D) 1 1,064 1,064 1,329ns 

A x D 1 0,034 0,034 0,043ns 

Resíduo 6 4,800 0,800  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice K- Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para a emergência (E%) de 

plantas de Cedrella fissilis, em enriquecimento de mata ciliar via semeadura direta 

no Extremo Sul do Bioma Mata Atlântica 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

E% 

Bloco 3 154,687 51,562 0,788ns 

Inoculação (A) 1 39,062 39,062 0,459* 

Recipiente (D) 1 14,062 14,062 0,654ns 

A x D 1 76,562 76,562 0,307ns 

Resíduo 9 589,062 589,062  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice L- Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o incremento em altura 

(IH) e diâmetro do coleto (IDC) em plantas de Cabralea canjerana, em plantio de 

enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

IH 

Bloco 3 184,292 61,431 0,358ns 

Inoculação (A) 2 1248,461 624,231 3,639* 

Recipiente (D) 1 153,099 153,099 0,892ns 

A x D 2 11,946 5,973 0,035ns 

Resíduo 12 2573,248 171,550  

IDC 

Bloco 3 14,103 4,701 0,378ns 

Inoculação (A) 2 127,076 63,538 5,115* 

Recipiente (D) 1 37,855 37,855 3,378ns 

A x D 2 33,534 16,767 1,349ns 

Resíduo 12 186,3324 12,422  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice M- Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o incremento em 

diâmetro do coleto, em plantas de Cedrella fissilis, em plantio de enriquecimento 

de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

IH 

Bloco 3 2927,13 975,71 2,487ns 

Inoculação (A) 1 2851,87 1425,94 3,635ns 

Recipiente (D) 2 64,90 64,90 0,165ns 

A x D 2 480,09 240,04 0,612ns 

Resíduo 15 5884,03 392,27  

IDC 

Bloco 3 50,924 16,975 0,362ns 

Inoculação (A) 1 123,072 61,536 1,315ns 

Recipiente (D) 2 198,691 198,691 4,247ns 

A x D 2 65,700 32,850 0,702ns 

Resíduo 15 701,734 46,782  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice N - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o incremento em altura 

(IH) em plantas de Cordia trichotoma, em plantio de enriquecimento de área ripária 

no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

IH 

Bloco 3 1110,58 370,19 0,373ns 

Inoculação (A) 2 9634,86 4817,43 0,379* 

Recipiente (D) 1 376,91 376,91 4,843ns 

A x D 2 810,15 405,07 0,407ns 

Resíduo 15 14919,68 994,65  

IDC 

Bloco 3 128,888 42,963 0,909ns 

Inoculação (A) 2 118,572 59,286 1,2544ns 

Recipiente (D) 1 86,570 86,570 0,196ns 

A x D 2 51,299 25,650 0,592ns 

Resíduo 15 708,350 47,223  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice O - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o incremento em altura 

(IH) e incremento em diâmetro do coleto (IDC), em plantas de Erytrina cristagali, 

em plantio de enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata 

Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

IH 

Bloco 3 1376,64 458,88 0,9413ns 

Inoculação (A) 2 5,56 2,78 0,006ns 

Recipiente (D) 1 971,13 971,13 1,992ns 

A x D 2 383,26 191,63 0,393ns 

Resíduo 15 7312,45 487,50  

IDC 

Bloco 3 653,32 217,77 1,506ns 

Inoculação (A) 2 324,38 162,19 7,542* 

Recipiente (D) 1 1090,62 1090,61 1,123ns 

A x D 2 8,02 4,01 0,0277ns 

Resíduo 15 2169,49 144,61  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice P - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o incremento em altura 

(IH) e incremento em diâmetro (IDC) em plantas de Luehea divaricata, em plantio 

de enriquecimento de área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

IH 

Bloco 3 6556,4 2318,8 1,343ns 

Inoculação (A) 2 26681,5 1340,8 0,777ns 

Recipiente (D) 1 559,9 559,9 0,324ns 

A x D 2 4277,4 2138,7 1,2391ns 

Resíduo 15 25890,7 1726,0  

IDC 

Bloco 3 956,86 318,85 7,857* 

Inoculação (A) 2 46,35 23,12 0,569ns 

Recipiente (D) 1 166,62 166,62 4,104ns 

A x D 2 118,63 59,32 1,461ns 

Resíduo 15 608,94 40,60  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice Q - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o teor de clorofila a 

(Chl a), em plantas de Cabralea canjerana, em plantio de enriquecimento de área 

ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

Fv/Fm 

Bloco 3 0,0104 0,0035 1,513ns 

Inoculação (A) 2 0,0027 0,0027 1,182ns 

Recipiente (D) 1 0,0077 0,0038 1,665ns 

A x D 2 0,0018 0,0009 0,403ns 

Resíduo 15 0,0346 0,0023  

Chl a 

Bloco 2 0,049 0,0247 0,5657ns 

Inoculação (A) 2 0,4395 0,2198 5,0306* 

Recipiente (D) 1 0,0014 0,0014 0,0333ns 

A x D 2 0,0105 0,0052 0,1202ns 

Resíduo 10 0,4369 0,0436  

Chl b 

Bloco 2 0,16743 0,08371 3,3170ns 

Inoculação (A) 2 0,04523 0,02261 0,8961ns 

Recipiente (D) 1 0,02166 0,02166 0,8585ns 

A x D 2 0,20011 0,10006 3,9646ns 

Resíduo 10 0,25238 0,02523  

Chl total 

Bloco 2 2,4005 1,2002 3,3280ns 

Inoculação (A) 2 0,5311 0,2656 0,7364ns 

Recipiente (D) 1 0,3105 0,3105 0,8609ns 

A x D 2 1,5930 0,7965 2,2085ns 

Resíduo 10 3,6065 0,3606  

Carotenoides 

Bloco 2 0,0052 0,0026 2,196ns 

Inoculação (A) 2 0,00072 0,0003 0,303ns 

Recipiente (D) 1 0,00044 0,0004 0,372ns 

A x D 2 0,00346 0,0017 1,447ns 

Resíduo 10 0,01197 0,0011  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice R - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o rendimento quântico 

do PSII (Fv/Fm), teor de clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b), clorofila total e 

carotenoides em plantas de Cedrella fissilis, em plantio de enriquecimento de área 

ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

Fv/Fm 

Bloco 3 0,0419 0,0139 2,023ns 

Inoculação (A) 2 0,2988 0,1494 21,608* 

Recipiente (D) 1 0,0014 0,0014 0,206ns 

A x D 2 0,0366 0,0183 2,649ns 

Resíduo 15 0,1037 0,0069  

Chl a 

Bloco 2 0,0394 0,0197 0,399ns 

Inoculação (A) 2 0,0052 0,0026 0,053ns 

Recipiente (D) 1 0,0507 0,0508 1,028ns 

A x D 2 0,1410 0,0705 1,428ns 

Resíduo 10 0,4941 0,0494  

Chl b 

Bloco 2 0,0097 0,0048 0,063ns 

Inoculação (A) 2 0,0566 0,0283 0,367ns 

Recipiente (D) 1 0,2285 0,2285 2,959ns 

A x D 2 0,1051 0,0526 0,681ns 

Resíduo 10 0,7721 0,0772  

Chl total 

Bloco 2 0,2067 0,1034 0,130ns 

Inoculação (A) 2 0,1229 0,0615 0,077ns 

Recipiente (D) 1 1,7722 1,7722 2,235ns 

A x D 2 1,6648 0,8324 1,049ns 

Resíduo 10 7,9290 0,7929  

Carotenoides 

Bloco 2 0,0006 0,0003 0,182ns 

Inoculação (A) 2 0,0006 0,0003 0,176ns 

Recipiente (D) 1 0,0009 0,0009 0,540ns 

A x D 2 0,0028 0,0014 0,798ns 

Resíduo 10 0,0179 0,0018  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice S - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o rendimento quântico 

do PSII (Fv/Fm), teor de clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b), clorofila total e 

carotenoides em plantas de Cordia trichotoma, em plantio de enriquecimento de 

área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

Fv/Fm 

Bloco 3 0,0742 0,0247 4,896* 

Inoculação (A) 2 0,3098 0,1549 30,65* 

Recipiente (D) 1 0,0000 0,0000 0,014ns 

A x D 2 0,0205 0,0102 2,034ns 

Resíduo 15 0,0758 0,0050  

Chl a 

Bloco 2 0,0667 0,0333 2,988ns 

Inoculação (A) 2 0,2275 0,1137 10,194* 

Recipiente (D) 1 0,0347 0,0347 3,114ns 

A x D 2 0,0224 0,0112 1,007ns 

Resíduo 10 0,1116 0,0111  

Chl b 

Bloco 2 0,0525 0,0262 4,826ns 

Inoculação (A) 2 0,0968 0,0484 8,897ns 

Recipiente (D) 1 0,0102 0,0102 1,873ns 

A x D 2 0,0066 0,0033 0,611ns 

Resíduo 10 0,0544 0,0054  

Chl total 

Bloco 2 0,757 0,378 3,715ns 

Inoculação (A) 2 2,071 1,035 10,165* 

Recipiente (D) 1 0,275 0,275 2,701ns 

A x D 2 0,175 0,087 0,862ns 

Resíduo 10 1,0191 0,1019  

Carotenoides 

Bloco 2 0,0042 0,0021 4,80 ns 

Inoculação (A) 2 0,0079 0,0039 9,005* 

Recipiente (D) 1 0,0027 0,0027 6,353ns 

A x D 2 0,0011 0,0005 1,314ns 

Resíduo 10 0,0043 0,0004  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice T - Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o rendimento quântico 

do PSII (Fv/Fm), teor de clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b), clorofila total e 

carotenoides em plantas de Erytrina cristagali, em plantio de enriquecimento de 

área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

Fv/Fm 

Bloco 3 0,02793 0,00931 1,894ns 

Inoculação (A) 2 0,01876 0,00938 1,908ns 

Recipiente (D) 1 0,00284 0,00284 0,579ns 

A x D 2 0,03038 0,01519 3,087ns 

Resíduo 15 0,07373 0,00492  

Chl a 

Bloco 2 0,0395 0,0191 0,3993ns 

Inoculação (A) 2 0,0052 0,0026 0,0530ns 

Recipiente (D) 1 0,0508 0,0508 1,0277ns 

A x D 2 0,1410 0,0705 1,4278ns 

Resíduo 10 0,4941 0,0494  

Chl b 

Bloco 2 0,0096 0,0048 0,0626ns 

Inoculação (A) 2 0,0566 0,0283 0,3669ns 

Recipiente (D) 1 0,2284 0,2285 2,9593ns 

A x D 2 0,1051 0,0525 0,6809ns 

Resíduo 10 0,7721 0,0772  

Chl total 

Bloco 2 0,2067 0,1034 0,1304ns 

Inoculação (A) 2 0,1229 0,0615 0,0775ns 

Recipiente (D) 1 1,7722 1,7722 2,2351ns 

A x D 2 1,6648 0,8324 1,0498ns 

Resíduo 10 7,9290 0,7929  

Carotenoides 

Bloco 2 0,0006 0,0003 0,182ns 

Inoculação (A) 2 0,0006 0,0003 0,176ns 

Recipiente (D) 1 0,0009 0,0009 0,540ns 

A x D 2 0,0028 0,0014 0,798ns 

Resíduo 10 0,0179 0,0017  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 
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Apêndice U- Resultado da Análise de Variância (Quadrado médio) para o rendimento quântico 

do PSII (Fv/Fm), teor de clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b), clorofila total e 

carotenoides em plantas de Luehea divaricata, em plantio de enriquecimento de 

área ripária no extremo sul do Bioma Mata Atlântica, Brasil 

 

Variável resposta Fonte de variação GL SQ QM F 

Fv/Fm 

Bloco 3 0,0093 0,0031 3,66* 

Inoculação (A) 2 0,1673 0,1673 1,977ns 

Recipiente (D) 1 0,0233 0,0116 0,137ns 

A x D 2 0,0464 0,0232 0,274ns 

Resíduo 15 1,270 0,0846  

Chl a 

Bloco 2 0,0219 0,0110 0,428ns 

Inoculação (A) 2 0,0135 0,0066 0,258ns 

Recipiente (D) 1 0,0029 0,0029 0,115ns 

A x D 2 0,0101 0,0051 0,198ns 

Resíduo 10 0,2569 0,0257  

Chl b 

Bloco 2 1,0301 0,5150 5,455* 

Inoculação (A) 2 0,2654 0,1327 1,405ns 

Recipiente (D) 1 0,2247 0,2247 2,379ns 

A x D 2 0,3705 0,1852 1,962ns 

Resíduo 10 0,9441 0,0944  

Chl total 

Bloco 2 3,4603 1,7301 3,459ns 

Inoculação (A) 2 1,3531 0,6765 1,352ns 

Recipiente (D) 1 0,6931 0,6931 1,386ns 

A x D 2 1,7632 0,8816 1,763ns 

Resíduo 10 5,0009 0,5001  

Carotenoides 

Bloco 2 0,0017 0,0009 0,818ns 

Inoculação (A) 2 0,0009 0,0005 0,459ns 

Recipiente (D) 1 0,0006 0,0006 0,530ns 

A x D 2 0,0003 0,0001 0,135ns 

Resíduo 10 0,0107 0,0011  

 

SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; F: estatística F; ns: não significativo em 

5% de probabilidade de erro; *: significativo em 5% de probabilidade de erro. 

 

 


