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RESUMO 
 
 

DESENVOLVIMENTO INICIAL A CAMPO DE Bauhinia forficata LINK E Maytenus 
ilicifolia MART. EX REISS.  PRODUZIDAS A PARTIR DE INSUMOS 

BIOLÓGICOS 
 
 

AUTOR: Frederico Neuenschwander 
ORIENTADORA: Ana Paula Moreira Rovedder 

 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento a campo das 
espécies Bauhinia forficata e Maytenus ilicifolia produzidas com insumos biológicos à 
base de Trichoderma spp. e vermicomposto bovino, a fim de promover estratégias 
para produção de mudas nativas com potencial medicinal na busca de uma produção 
sustentável. O trabalho foi desenvolvido no Centro de Pesquisas em Florestas, no 
município de Santa Maria, RS, o delineamento foi blocos casualizado com quatro 
ensaios para as espécies Bauhinia forficata e Maytenus ilicifolia. Foram inoculados 
diferentes proporções de Trichoderma sp.  e vermicomposto bovino no substrato para 
ambas as espécies. As variáveis dendrométricas como altura total, diâmetro altura do 
solo, relação H/DAS, número de folhas, teor de clorofila e sobrevivência das mudas a 
campo foram mensuradas a cada 30 dias após plantio. Para B. forficata foram 
avaliados também variáveis como floração, frutificação, germinação e peso de 
sementes. Os resultados foram submetidos ao teste de Tukey (α=0,05 %), exceto as 
variáveis relação H/DAS, nº de folhas, teor de clorofila e fenologia reprodutiva para B. 
forficata foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (α=0,05%), sendo também 
analisado dados por grau de similaridade. As taxas de sobrevivência foram de 98,5 % 
par ambas as espécies. A aplicação do Trichoderma spp. mostrou resultados 
superiores para o T2 e T1, apresentando as melhores médias de folhas e teor de 
clorofila para M. ilicifolia e para a B. forficata as variáveis número de folhas, clorofila, 
número de frutos, número de sementes, germinação. O desempenho de mudas da 
espécie B. forficata produzidas com vermicomposto, mostrou-se eficaz para altura 
total, DAS, número de flores, sementes e porcentual de germinação, destacam-se os 
tratamentos T2 e T4. Para a espécie M. ilicifolia, a utilização de vermicomposto que 
mais expressaram essa eficiência foram o diâmetro altura do solo, relação H/DAS, 
clorofila. Cabendo destaque os tratamentos T5 e T2, do desenvolvimento das mudas 
a campo. 
 
 
Palavras-chave: Espécies medicinais, espécies nativas, Trichoderma, 
vermicomposto.



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 

INITIAL DEVELOPMENT IN THE FIELD OF Bauhinia forficata LINK AND 
Maytenus ilicifolia MART. EX REISS. PRODUCED FROM BIOLOGICAL 

INPUTS 
 
 

AUTOR: Frederico Neuesnchwander 
ADVISOR: Ana Paula Moreira Rovedder 

 
 

The present study had as objective to evaluate the development of the species 
Bauhinia forficata and Maytenus ilicifolia produced with bioactive inputs based on 
Trichoderma spp. and bovine vermicompost in order to promote strategies for the 
production of native seedlings with medicinal potential in the search for sustainable 
production. We developed the research at the Center for Research in Forests, in the 
municipality of Santa Maria, RS, the design was randomized blocks with four trials for 
the species Bauhinia forficata and Maytenus ilicifolia. Different ratios of Trichoderma 
sp. and bovine vermicompost on the substrate for both species. Dendrometric 
variables such as total height, soil height, H / DAS ratio, number of leaves, chlorophyll 
and survival of field seedlings were measured every 30 days after planting, for B. 
forficata species, such as flowering, fruiting, seed weight germination. The results were 
submitted to the Tukey test (α = 0.05%), except for the variables H / DAS, number of 
leaves, chlorophyll and reproductive phenology for B. forficata were analyzed by the 
Kruskal-Wallis test (α = 0, 05%), and data were also analyzed by degree of similarity. 
The survival rates were 98.5% for both species. The application of Trichoderma spp. 
showed better results for T2 and T1, perceived for the number of leaves and chlorophyll 
for M. ilicifolia species and for B. forficata, the number of leaves, chlorophyll, number 
of fruits, number of seeds, germination potential . The performance of B. forficata 
seedlings produced with vermicompost was effective for the number of flowers, seeds 
and germination, T2 and T4. For the species M. ilicifolia, the vermicompost utilization 
that most expressed this efficiency were the soil height, H / DAS ratio, chlorophyll. It 
was highlighted the treatments T5 and T2. 
 
 
Keywords: Medicinal species, native species, Trichoderma spp., vermicompost.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação diante dos danos provocados pelo homem ao longo dos tempos 

nos ecossistemas não é atual e, recentemente, aflora como um grande desafio a ser 

vencido (CURY, 2011). Historicamente falando, a economia e o desenvolvimento do 

Brasil sempre esteve diretamente relacionado com a extração de recursos naturais 

(FARIAS, 2002). A intervenção do homem tem prejudicado a dinâmica entre os 

ecossistemas frente ao demasiado crescimento populacional e à elevada exploração 

dos recursos naturais de modo inapropriado, contribuindo para incidentes de enormes 

proporções ambientais (NOGUEIRA et al., 2012).  

A inexistência de um planejamento de consumo e de utilização dos recursos 

naturais tem se expressado negativamente sobre os ecossistemas florestais. Devido 

a toda essa mobilização, vários estudos foram desenvolvidos com o intuito de atenuar 

e desacelerar os processos de degradação. Concomitante a isso, foram criados 

diversos programas para solucionar essas demandas, os quais levam em conta 

alguns elementos, como o ecológico, o silvicultural, o social e, principalmente, o 

econômico (SANTOS et al., 2012).  

Uma saída a essa impetuosa ação antrópica sobre os ecossistemas teve início 

por volta de 1970 e 1980, resultando em uma mobilização frente à conservação dos 

recursos naturais existentes. Porém, somente a partir do final de 1980, e, sobretudo 

em 1990 é que se percebe um intenso movimento a favor da conservação dos 

remanescentes vegetais (MARTINS, 2012). Desde então, os programas de 

recuperação ambiental vêm sendo elaborados através de um conjunto de iniciativas, 

pensadas com um viés interdisciplinar entre diferentes áreas de estudo, as quais 

pretendem propiciar a recomposição e o resgate das circunstâncias de equilíbrio e 

sustentabilidade vigente outrora (MOREIRA, 2005). 

Atualmente, a sociedade tem se mostrado mais consciente diante da 

compreensão das consequências que o uso de recursos naturais de modo irracional 

e desordenado podem apresentar. Dessa forma, percebe-se uma mobilização frente 

à urgência pela conservação e restauração dos ecossistemas naturais (DURIGAN e 

ENGEL, 2012). Atrelado a esse movimento, a restauração florestal tem conquistado 

um espaço cada vez mais amplo no Brasil em detrimento das obrigações legais quanto 

à regularização ambiental das práticas produtivas, e, principalmente, frente à 

minimização dos impactos ambientais relacionados às práticas que causam a 
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degradação. Atrelado a isso, há também a evolução em termos de métodos de 

restauração, como por exemplo, a quebra de paradigmas quanto à alteração do 

pressuposto de reflorestamentos por meio de espécies exóticas para adoção de 

espécies nativas com elevada diversidade e rusticidade, assim como, a associação 

de métodos visando a autorrecuperação da área degradada (BRANCALION et al., 

2012). 

Nesse contexto de transformação de paradigmas, novos conceitos, parâmetros 

e princípios da ecologia florestal passaram a ser progressivamente introduzidos e 

prestigiados nos projetos de restauração. Há também, um destaque cada vez maior 

para questões como desenvolvimento sustentável, diversidade ecológica, plantio de 

mudas, os quais não eram apreciados em projetos até o início do século XXI 

(MARTINS et al., 2012). 

Frente a isso, uma oportunidade de melhoria no cenário atual, se dá pela 

extensa diversidade vegetal, que, majoriatamente, localiza-se em território brasileiro, 

pois, o Brasil compreende mais de 20 % das espécies de flora (MMA, 2014). A 

biodiversidade é um componente essencial do ambiente, que se traduz em 

possibilidades de proporcionar rentabilidade e desenvolvimento nos mais variados 

segmentos da economia brasileira em nível nacional, regional e local (SASSAKI et al., 

2016).  

A ampla diversidade biológica que o país abarca, tem proporcionado grande 

destaque ao Brasil pela riqueza cultural, assim como, o legado frente à prática do uso 

de muitas espécies vegetais para os mais diversos fins, dentre eles o uso medicinal. 

A tendência em utilizar e manejar a biodiversidade e os recursos genéticos de maneira 

sustentável retrata um método estratégico inovador que visa assegurar a conservação 

de recursos florestais naturais, e, concomitantemente, proporcionar renda. 

A inserção de espécies florestais nativas com potencial medicinal nesse 

processo, representa uma oportunidade para a solidificação de estratégias 

direcionadas à conservação das mesmas em áreas de ocorrência natural. Além disso, 

possibilita a extração de material conhecido por fornecer matéria prima pelas 

imposições do comércio de fitoterápicos, assegurando aos consumidores a 

procedência dos produtos. Dessa forma para que esse mercado seja promissor, é 

necessário englobar todos os setores compreendidos na cadeia produtiva de 

fitoterápicos, a fim de que os produtos estejam de acordo com a legislação e/ou 

normas estabelecidas. 
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Diante desse cenário, a produção de mudas surge como uma fase 

indispensável para que toda a cadeia tenha segmento. Dessa forma, torna-se 

necessário aprimorar métodos que possibilitem a obtenção de mudas com padrões 

aceitáveis e com insumos agroecológicos. Assim, os insumos biológicos à base de 

Trichoderma spp. e vermicomposto têm sido utilizados no cultivo de muitas espécies 

vegetais, devido à capacidade que os mesmos apresentam em promover o 

crescimento das plantas, além de contribuírem de forma positiva na melhoria das 

caraterísticas físicas, químicas e  biológicas do substrato e do solo e constituírem uma 

alternativa viável de uso para diminuir os níveis de produtos químicos no ambiente e 

nos alimentos. Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar o desenvolvimento 

inicial das espécies Maytenus ilicifolia e Bauhinia forficata em plantio a campo. 

 



 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS COM POTENCIAL MEDICINAL 

 

O desenvolvimento de estratégias e programas que visam à conservação dos 

recursos florestais do país surge com forte ímpeto diante dos impactos ocasionados 

nas mais diversas magnitudes, que, geralmente, estão associados ao desmatamento 

desenfreado. Em 2012, foi sancionada a Lei 12.651 denominada Lei da Proteção da 

Vegetação Nativa, que prevê instrumentos de conservação ambiental, e ainda de 

recuperação para as áreas impactadas com destaque para as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) (BRASIL, 2012a). Atrelado a isso, a partir 

da 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-

10/CDB) que ocorreu no Japão em 2010, e da Resolução da Comissão Nacional da 

Biodiversidade - CONABIO nº 6, de 3 de setembro de 2013, foram estabelecidas 

Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020, evidenciando clara preocupação frente 

à conservação da diversidade biológica (BRASIL, 2013; MMA, 2014). 

Anteriormente a este movimento, o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio 

da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), firmada 

através da Portaria do Ministério da Saúde (MS) n° 971, de 03 de maio de 2006, que 

objetiva expandir as alternativas terapêuticas à população, assegurando o uso de 

plantas medicinais e fitoterápicos de modo seguro, eficaz e com qualidade 

(RODRIGUES, 2006), E ainda, o Ministério da Saúde, em 9 de dezembro de 2008, 

através do decreto n° 5.813, aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF) e cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

que entre outras competências, deve acompanhar o desenvolvimento e crescimento 

sustentável ao longo das cadeias produtivas, a consolidação na indústria 

farmacêutica, o manejo adequado da biodiversidade e distribuição dos benefícios 

resultantes das plantas medicinais relacionados ao conhecimento tradicional 

(BRASIL, 2008). Desta forma, essas políticas se apresentam como diretrizes e normas 

para a elaboração do marco regulatório e fomento à pesquisa acerca do uso de 

plantas medicinais e fitoterápicos, visando a vasta diversidade do país (CARVALHO, 

2011). 

Nesse cenário, o Brasil fomenta a conservação e incentiva o uso sustentável 

dos recursos disponíveis nos ecossistemas e monetiza a conservação da natureza. 
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Vale salientar que o Brasil promove a agricultura sustentável e o uso de culturas locais, 

principalmente frente às espécies e variedades subutilizadas pela comunidade e que 

tem potencial para gerar renda (MUSSI-DIAS et al., 2012). O cultivo de espécies 

vegetais medicinais se apresenta como uma opção de rendimento econômico para a 

agricultura familiar, através de produção sustentável, desde o cultivo até a exploração, 

para fins de consumo local e para uso em larga escala pela indústria (LOURENZANI; 

LOURENZANI e BATALHA, 2004). Exemplo disso é a iniciativa proposta pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) junto às instituições governamentais e setores 

privados chamada de “Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual 

ou Potencial, de Uso Local e Regional - Plantas para o Futuro”, que objetiva 

disseminar conhecimentos e práticas do uso sustentável dos recursos naturais (MMA, 

2014). A partir deste projeto foi lançada a obra intitulada de “Espécies Nativas da Flora 

Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial - Plantas para o Futuro - Região 

Sul”, que traz um compilado de 149 espécies da flora que podem ser exploradas nos 

mais diversos segmentos da economia. 

Para maior entendimento, o Brasil conta com cerca de 50.000 espécies 

(FORZZA et al., 2010), destas, existem pouco mais de 5.000 espécies que são 

utilizadas como recurso medicinal e apenas 300 espécies são reconhecidas por seus 

princípios ativos (FOGLIO, et al.,2006). Presume-se que cerca de 25 % dos fármacos 

desenvolvidos atualmente são oriundos de modo direto ou indireto de espécies 

vegetais (IMANSHAHIDI e HOSSEINZADEH, 2016). Pode-se afirmar que o território 

brasileiro abrange uma riqueza natural visto que tem a maior cobertura vegetal nativa 

do planeta, contando com 62 % do seu território (SOARES-FILHO, 2013). Desta 

forma, a ampla discussão sobre as políticas que direcionam e incentivam o uso de 

fitoterápicos, se dá em função do país apresentar, não apenas grande potencial de 

biodiversidade, mas, principalmente pela cultura tradicional do uso de plantas 

medicinais (RODRIGUES, 2006). 

Conceitualmente, plantas medicinais são aquelas que contêm princípios ativos 

que detêm a capacidade de amenizar sintomas, prevenir ou curar adoecimentos 

(MMA, 2017).  Além disso, pode ser considerado como planta medicinal o vegetal em 

sua totalidade ou apenas partes da planta que podem ser utilizadas para fins 

terapêuticos, tais como: raízes, folhas, casca, ramos, entre outros (AMOROZO, 2002).  

Cabe salientar que o uso de espécies com potencial medicinal já é bem 

difundido historicamente, pois sempre foram utilizadas e comercializadas, 
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principalmente aquelas que apresentam comprovação farmacológica de suas 

propriedades medicinais (ROVEDDER et al., 2016). Desde a antiguidade, as plantas 

medicinais são utilizadas na medicina alternativa, uma vez que, constituem-se como 

abundante fonte de diversidade natural e representam uma alternativa de tratamento 

e terapia para muitas doenças (SAKLANI e KUTTY, 2008). Corroborando o exposto, 

apesar dos avanços da medicina moderna, a OMS admite que uma parcela 

significativa da população nos países subdesenvolvidos ainda dependem da medicina 

tradicional, remédios caseiros e produtos naturais. Além disso, 80 % dessa população 

emprega práticas tradicionais para tratar as necessidades básicas de saúde e 85 % 

dela fazem uso de plantas medicinais ou produtos derivados como alternativa 

terapêutica (BRASIL, 2006b).  

Na atualidade, as plantas medicinais podem ser manipuladas de diferentes 

formas, tais como: in natura, em sua integralidade ou em preparação de chás, 

xaropes, entre outros (MUSSI-DIAS et al., 2012). A comercialização dessas plantas 

consiste por muitas vezes na diversificação da renda de pequenas propriedades. Além 

disso, produtos naturais, como os chás medicinais têm ampla aceitação na sociedade, 

principalmente, pelo baixo custo (CARVALHO e ROSA, 2014). A grande aceitabilidade 

de plantas medicinas ocorre devido aos baixos custos, e em função de ser um produto 

natural, que não provoca prejuízos a saúde e/ou contém contraindicações (CIT/RS, 

2011). Outro aspecto avaliado pelo consumidor ao optar pelas plantas medicinais ao 

invés dos medicamentos sintéticos está atrelado ao fato de possuírem menos efeitos 

colaterais ou por não apresentarem nenhum desses efeitos (GALDINO, 2006).  

Contudo, o Centro de Informações Toxicológicas/RS (CIT/RS, 2011) informa 

que as intoxicações por meio de plantas medicinais são mais recorrentes no âmbito 

domiciliar. Entre as causas dos incidentes através do uso de plantas medicinais está 

a elevada concentração da substância, a conservação inadequada das plantas, a 

forma de consumo, o desconhecimento da planta ou identificação errônea (RATES, 

2001). O uso empírico de plantas medicinas, sem o desenvolvimento de investigações 

detalhadas sobre aspectos farmacológicos retrata a realidade mundial, uma vez que 

apenas 17 % das plantas usadas para este fim tem respaldo científico (FOGLIO et 

al., 2006). Além disso, o uso de plantas medicinais baseado no senso comum também 

constitui-se um ponto de alerta, já que a indicação por pessoas que não possuem 

muita ciência sobre o potencial e os riscos do consumo, pode levar a intoxicação ou 

piorar o estado de saúde (LIMA et al., 2007). Faz-se necessário desenvolver e 
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disseminar o conhecimento acerca das plantas medicinais, sua utilização, os cuidados 

necessários e a identificação correta do material vegetal a fim de garantir que a 

população faça o uso de modo seguro e obtenha os benefícios fitoterápicos (MMA, 

2017). Dessa forma, percebe-se que, em um país com vasta biodiversidade, existe 

uma lacuna muito grande entre a quantidade e qualidade de produtos medicinas e 

aporte científico. 

Evidencia-se que nas últimas décadas, a utilização de plantas medicinais e 

fitoterápicos aumentou de maneira considerável no mundo todo. Em função disso, o 

enfoque comercial tem acompanhado esse crescimento e aparece como uma 

oportunidade a ser explorada pelo mercado, sob uma proposta de mercado verde ou 

ecobusiness. Dessa forma, as autoridades reguladoras vêm empenhando-se através 

de políticas e programas em propiciar segurança, eficácia e qualidade nos produtos 

fitoterápicos e medicinais (OMS, 2002). Um aspecto interessante é que no Brasil, a 

agricultura voltada para o cultivo de plantas medicinais é ainda pouco explorada, e a 

produção ocorre de modo rudimentar, sendo que para as espécies nativas, ainda 

predomina o extrativismo.   

Pelo viés ambiental da utilização de produtos naturais para consumo, há uma 

dicotomia entre conservação e exploração dos ecossistemas. Uma vez que as plantas 

medicinais configuram um cenário alternativo para a conservação dos recursos 

florestais, surge um olhar exploratório sobre os recursos naturais, e esses passam a 

servir como moeda de câmbio, em vez de seguir os princípios de exploração 

sustentável e ecologicamente correta. Na busca de aliarmos a conservação a extração 

de material vegetal, convém a importância de se produzir mudas de espécies nativas, 

com potencial medicinal que venha suprir a demanda pela produção. Coradin, 

Siminski e Reis (2011) ressaltam em sua obra as espécies Maytenus ilicifolia e 

Bauhinia forficata, como espécies prioritárias em estratégias de conservação da 

biodiversidade na Região Sul. 

Cabe salientar que o extrativismo, quando conduzido de maneira sustentável, 

proporciona aos ecossistemas sua manutenção e conservação, ao mesmo tempo em 

que potencializa renda a população local (GRIMES, LOOMIS e JAHNIGE, 1994). No 

entanto, quando conduzido de forma agressiva facilita que os impactos manifestem-

se de maneira negativa, podendo levar, por vezes, ao esgotamento dos recursos 

(HOMMA, 2010). 
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Nesse sentido, pesquisas direcionadas às práticas de cultivo e manejo 

agroecológico têm demonstrado o potencial das espécies nativas para fins medicinais 

(PIAZZA, 2014; ROVEDDER et al., 2016; NEUENSCHWANDER et al., 2015, 2016; 

PECCATTI et al., 2019). 

 

2.2  A ESPÉCIE Maytenus ilicifolia MART. EX REISSEK 

 

Maytenus ilicifolia, denominada comumente de espinheira-santa ou cancorosa, 

pertence à família Celastraceae. É uma espécie subtropical endêmica da América do 

Sul, distribuída em quatro países, abrangendo o Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil. 

No Brasil a espécie ocorre nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É característica de margens de fragmentos 

florestais, principalmente extremidades da Floresta de Araucária e mata ciliares e 

essencialmente nas Florestas Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual e Decidual 

(CARVALHO-OKANO, 1992; ROSA, 1994; RADOMSKI, 1998; SCHEFFER, 2001; 

SILVA e SCARIOT, 2003). 

Os indivíduos da espécie são considerados uma árvore de pequeno porte, com 

altura variando de 3 a 5 metros de comprimento, com hábito perene, ramificado desde 

a base. Seus ramos são angulosos, tetra ou multicarenados e glabros com estrias 

longitudinais, folhas alternas e simples. A disposição dos ramos e a coloração dos 

frutos vermelho-alaranjados bem definidos, e é o que a difere das demais espécies do 

gênero (CARVALHO-OKANO, 1992; MACHADO e SANTOS, 2004). Em relação à 

frutificação, Scheffer e Araujo (1998) evidenciaram que somente os indivíduos que 

receberam luz direta frequentemente frutificam, e mesmo em circunstâncias similares, 

nem todos os indivíduos frutificam anualmente. Um fator de suma importância para 

obtenção de sementes é o processo de maturação dos frutos, o qual é muito 

desuniforme, fator que dificulta a colheita de sementes (SILVA et al., 2003). 

As sementes de M. ilicifolia apresentam comportamento recalcitrante, o que 

impede o armazenamento por longos períodos de tempo, perdendo ligeiramente a 

viabilidade de germinação (EIRA, 1995; LIMA, 2010; ROSA, 1994). Em relação à 

dispersão natural da semente, M. ilicifolia é zoocórica, realizada principalmente pela 

avifauna, e/ou pela ação da gravidade (CARVALHO, 2006).  

O período de floração de M. ilicifolia varia conforme as regiões. Scheffer (2001) 

observou que a latitude e a altitude influenciam no período reprodutivo, por exemplo, 
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em locais com latitudes e altitudes superiores acarreta em maior tempo para iniciar o 

estágio reprodutivo.  

A germinação das sementes de M. ilicifolia acontece de forma bastante 

heterogênea sob condições ambientais, podendo se estender até meio ano após a 

semeadura (LIMA, 2010). O desenvolvimento dessas plântulas é lento, conforme 

relatado por Mariot e Barbieri (2007), Kowalski et al., (2008) e Nicoloso et al., (2000), 

fato que dificulta a obtenção de mudas em curto período de tempo. Essa espécie tem 

ampla adaptabilidade, crescendo sobre as mais variáveis condições de fertilidade e 

regime de hidromórfico dos solos (RADOMSKI e BULL, 2010). 

M. ilicifolia é bem renomada na medicina popular em razão das suas 

propriedades fitoterápicas, que apresentam alto valor medicinal no tratamento de 

úlcera e distúrbios gástricos, pelas propriedades analgésicas, cicatrizantes das 

infecções da pele, diuréticas e como depurativa do sangue. O saber popular também 

compreende o emprego para fins de emagrecimento, como antiasmáticas e 

anticonceptivas, em problemas de bexiga, problemas renais, problemas intestinais, 

tumores estomacais e diabetes. Apresenta atividade antioxidante, antimicrobiana, 

antifúngica, antiprotozoária e potencial antiviral (GULLO et al., 2012; KOHN et al., 

2012; MARIOT e BARBIERI, 2007; SANTOS et al., 2012; NEGRI, POSSAMAI e 

NAKASHIMA, 2009). 

Em consequência do reconhecimento de suas propriedades medicinais, a 

espécie despertou interesse e passou a ser utilizada de maneira excessiva para 

satisfazer as demandas mercadológicas. A partir disso, constatou-se que os 

indivíduos presentes nos remanescentes florestais naturais começaram a entrar em 

colapso e atualmente permanecem em quantidades restritas. Segundo uma pesquisa 

realizada pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), como 

componente da Estratégia Global de Conservação de Plantas, elaborado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, o cenário para intervir com práticas de conservação, a 

nível nacional, foi classificada como indispensável (MARTINELLI e MORAES, 2013). 

 

2.3  A ESPÉCIE Bauhinia forficata LINK. 

 

A Bauhinia forficata popularmente conhecida como pata-de-vaca, pertence à 

família Fabaceae e à subfamília Caesapinoideae. É uma espécie decídua ou 

semidecídua, heliófila, ou seja, com bom desenvolvimento quando expostas à 
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radiação solar, peculiar à floresta Atlântica. Nativa da América do Sul, pode ser 

localizada no perímetro que abrange a Argentina, Peru, Uruguai, Bolívia, Paraguai e 

Brasil. É encontrada, principalmente, em planícies aluviais úmidas ou nas 

proximidades de encostas. Possui alta adaptabilidade em diferentes climas e regiões, 

sendo seu crescimento favorecido em solos profundos, permeáveis e de boa 

fertilidade química, no entanto, sua plasticidade ambiental não restringe seu 

desenvolvimento em outras classes de solos (BRANDÃO, 2006). 

B. forficata, além de suas propriedades medicinais, é importante fixadora de 

nitrogênio no solo e exerce efeito atrativo para uma vasta gama de polinizadores 

(CAPITANI, 2016), apresentando potencial para uso em reflorestamentos destinados 

à recuperação e restauração de áreas degradadas.  

A espécie possui comportamento arbóreo ou arbustivo podendo alcançar até 

20 metros de altura, entretanto, frequentemente é identificada com altura variando 

entre 4 e 10 metros (CARVALHO, 2006; LORENZI, 2002). Como característica 

marcante, a espécie possui dois acúleos no ramo interconectado ao pecíolo de cada 

folha, semelhante a uma forca, daí surge a origem de seu nome “forficata”. 

Apresenta folhas simples, alternas, ovadas e bilobadas até o terço superior ou 

parte mediana (ARIGONY, 2005). As flores são de coloração branca dispostas em 

racemos axilares destacados do ramos, hermafroditas, possuem 5 pétalas e 10 

estames. 

As sementes apresentam características ortodoxas, podendo ser 

acondicionadas em câmara fria seca para não perder sua viabilidade (ARIGONY, 

2005; SILVA et al., 2003). Oliveira et al. (2012) e Costa et al. (2013) afirmam que a 

quebra da dormência pode ser realizada por meio da escarificação mecânica e 

imersão em água por 24 horas, em temperatura ambiente. Em relação à polinização, 

os morcegos são os principais agentes polinizadores (ARAÚJO e SHEPHERD, 1996; 

MORELLATO, 1991).  

A pata-de-vaca possui alto potencial de utilização medicinal e grande proveito 

de toda as partes da planta, das raízes às pétalas, variando seus diferentes usos 

(TROJAN-RODRIGUES et al., 2012). A espécie é largamente utilizada no tratamento 

para diabetes, infecções, dores e processos inflamatórios, bem como para fins 

purgativo, diurético, antidiarreico, depurativo e tônico renal. Evidencia-se ainda, ação 

antimicrobiana, contra dermatófitos fúngicos, antioxidante e ação ao combate ao 
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câncer (LORENZI, 2002; CUNHA et al., 2010; NOGUEIRA e SABINO, 2012; 

MARQUES et al., 2013; SILVA et al., 2014; MICELI et al., 2015;). 

 

2.4  A AGROECOLOGIA NO CONTEXTO DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

A luta por uma agricultura menos destrutiva dos recursos naturais vem se 

estabelecendo, principalmente nas últimas décadas, por meio da introdução de 

estratégias e inovações que priorizam a proteção e a conservação destes recursos 

naturais, com o intuito de mitigar o estilo de produção atual (CAPORAL e 

COSTABEBER, 2004). 

O cenário entre o modelo clássico e ultrapassado de produção e o modelo que 

visa a sustentabilidade, faz-se arraigar a perspectiva científica, através de princípios 

e metodologias que sustentam os pilares da agroecologia e propiciam a inserção de 

novas formas de produção de renda, sem causar danos irreparáveis ao ambiente 

(CAPORAL e COSTABEBER, 2000; 2002). 

 

2.5  INSUMOS BIOATIVOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS 

 

2.5.1  Trichoderma spp. 

 

O gênero Trichoderma abrange um conjunto de fungos saprófitas e 

micoparasitas ativos da microbiota do solo, é largamente empregado no controle 

biológico (DRUZHININA et al., 2011).  Está inserido na subdivisão Deuteromycotina, 

ordem Hifomicetes e família Moniliaceae (MELO, 1991). Destaca-se que atualmente 

encontra-se cerca de 250 espécies deste gênero (BISSETT et al., 2015).  

Os fungos desse gênero dispõem de vida livre encontrados em regiões de clima 

temperado e tropical (HARMAN et al., 2004), sendo encontrados no sistema radicular 

de várias plantas (PARKINSON, TAYLOR e PEARSON, 1963). A interação benéfica 

que acontece entre o sistema radicular e os fungos Trichoderma spp. ocasionam 

alterações consideráveis no metabolismo das plantas, dentre elas, há um expressivo 

aumento no crescimento e desenvolvimento das raízes através da produção de 

hormônios, na eficiência em termos de produção através da absorção de 

micronutrientes insolúveis do solo, que por sua vez facilita maior assimilação e 

transferência de minerais pouco disponíveis, bem como aumento da defesa frente ao 
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estresse abiótico e na obtenção de nutrientes (MELO et al. 2004). Ao mesmo tempo 

em que funciona como parasitas diante de outros fungos (MOCHI, et al. 2016; 

STEINDORFF et al., 2012), produz metabólitos que tem o intuito de minimizar a 

reprodução e o estabelecimento de outros hospedeiros (CARVALHO, et al., 2015; 

MILANESI et al., 2013). 

A aplicabilidade dos fungos Trichoderma spp. se dá de diferentes maneiras, 

tais como, na própria semente, no substrato, na linha de plantio ou no resíduo orgânico 

incrementado antes do plantio de mudas e na irrigação (MORANDI e BETTIOL, 2009). 

Portanto, devido à vasta gama de aplicações dos fungos desse gênero e à 

aplicabilidade no controle biológico, a sua utilização na produção de espécies 

florestais com fins medicinais, surge como uma alternativa viável, com viés 

econômico, social e ambiental, pois, a sua utilização diminui a necessidade de 

aplicação de defensivos químicos e corrobora com os padrões de segurança alimentar 

dessas espécies.  

 

2.5.2  Vermicomposto 

 

A vermicompostagem é um processo pelo qual o resíduo orgânico passa pelo 

trato digestivo de minhocas, resultando em um produto com alta disponibilidade de 

nutrientes e de compostos reguladores de crescimento vegetal (ARANCON et al., 

2010). O produto final proveniente desse processo é conhecido como vermicomposto, 

e/ou húmus de minhoca (ANTONIOLLI, GIRACCA e BAUER, 1995). 

É um processo conjunto entre minhocas e microrganismos, que ocorre em 

condição aeróbica, com a finalidade de estabilizar o material orgânico, inviabilizando 

o grau poluente e contaminante dos resíduos (KIEHL, 1985; LOURENÇO, 2014). 

Consiste na desintegração do material orgânico em partículas menores, aumentando 

a área de exposição e de contato as minhocas, e, consequentemente, a ciclagem dos 

nutrientes (VIG et al., 2011; FORNES et al., 2012). 

Neste processo, embora os microrganismos sejam responsáveis pela 

degradação bioquímica da matéria orgânica, as minhocas são as principais 

responsáveis pelo processo de fragmentação e condicionamento do substrato. As 

minhocas agem como “trituradores mecânicos” da matéria orgânica, modificando as 

características físicas, químicas e biológicas, reduzindo gradualmente a relação C/N, 



24 

aumentando a área de superficial exposta à ação microbiana, tornando assim, o 

material mais facilmente decomposto (DORES-SILVA, 2013). 

Neste método, a maior parte dos compostos orgânicos é degradado e os 

resíduos são transformados em compostos ricos em nitrogênio, fosforo, potássio e 

substâncias húmicas (SONG et al., 2015), semelhantes ao hormônio vegetal auxina 

(ácido indol-3-acético), responsável pela expansão das células vegetais e pelo 

crescimento de raízes laterais (ZANDONADI et al., 2018), onde se situa a maior parte 

de absorção de água e nutrientes. Além dos benefícios para as plantas, essas 

substâncias também melhoram a estrutura do solo e aumentam a capacidade de troca 

de cátions e a disponibilidade de nutrientes (VAZ e TOZZI, 2005). 

As características obtidas pela vermicompostagem diferem da compostagem 

natural, pela maior estabilização dos resíduos orgânicos, que passam pelo trato 

digestivo das minhocas onde sofrem reações que são convertidas em sustâncias 

húmicas e ácidos flúvicos (FORNES et al., 2012). O vermicomposto tem compostos 

que atuam no metabolismo das plantas, na ação hormonal e, principalmente, possuem 

a capacidade de resistir a estresses (MUSCOLO, SIDARI e NARDI, 2013; GARCÍA et 

al., 2014). A principal vantagem dessa técnica é a transformação de resíduos em 

possíveis insumos que fortalecem e estimulam a prática do reuso, em contrapartida 

às diversas disposições inadequadas no meio ambiente. 
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ARTIGO 1 

 

DESENVOLVIMENTO INICIAL A CAMPO DE Bauhinia forficata LINK E Maytenus 
ilicifolia Mart. ex Reiss.  PRODUZIDAS COM BIOATIVOS DE TRICHODERMA 

spp. 
 
O uso de espécies com potencial medicinal já é bem difundido historicamente, pois sempre foram 
utilizadas e comercializadas, de forma in natura, como os chás medicinais, e principalmente pelo baixo 
custo de aquisição. A comercialização dessas plantas consiste, por muitas vezes, na diversificação da 
renda de pequenas propriedades rurais. Diante dessa importância da utilização de espécies nativas 
medicinais, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento a campo de mudas das 
espécies de Maytenus ilicifolia e Bauhiania forficata produzidas com diferentes isolados de Trichoderma 
spp. O trabalho foi desenvolvido no Centro de Pesquisas em Florestas, no município de Santa Maria, 
RS, em dois ensaios em delineamento blocos casualizados com 4 tratamentos e 5 repetições para a 
espécie M. ilicifolia, já para a B. forficata foram 5 tratamentos e 10 repetições. As variáveis analisadas 
foram, altura, diâmetro altura do solo, relação H/DAS, número de folhas, teor de clorofila, e 
sobrevivência das mudas a campo, foram mensuradas a cada 30 dias após plantio. Para a espécie B. 
forficata foram avaliadas também a floração, frutificação, germinação peso de sementes. Os resultados 
foram submetidos ao teste de Tukey (α=0,05 %), exceto as variáveis nº de folhas, teor de clorofila, 
relação H/DAS e fenologia reprodutiva para B. forficata foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis 
(α=0,05%), sendo também analisado dados por grau de similaridade. As taxas de sobrevivência foram 
de 100 % para a M. ilicifolia e 98,5 % para B. forficata. A aplicação do Trichoderma spp. ao substrato 
demostrou-se com melhores resultados para o T1 e T2 (Trichoderma asperelloides), para as variáveis 
número de folhas e clorofila para espécie M. ilicifolia e para a B. forficata as variáveis número de folhas, 
teor de clorofila, número de frutos, número de sementes, porcentagem de germinação destacando–se 
os T1, T2 e T13 (Trichoderma harzianum).  
 
Palavras-chave: produção de mudas, espécies medicinais, fungos, espécies nativas. 

 
Abstract: 

 
The use of species with medicinal potential is already very widespread historically, since they have 
always been used and marketed, in natura form, as medicinal teas, and mainly for the low cost of 
acquisition. The commercialization of these plants often consists of diversifying the income of small 
farms. Due to this importance of the use of native medicinal species, the present work had the objective 
of evaluating the development in the field of seedlings of the species Maytenus ilicifolia and Bauhinia 
forficata produced with different isolates of Trichoderma spp. The work was developed at the Forest 
Research Center, Santa Maria, RS, Brazil, in two randomized blocks with 4 treatments and 5 replicates 
for the M. ilicifolia species, whereas for B. forficata there were 5 treatments and 10 treatments 
repetitions. The variables analyzed were: height, soil height, H / DAS ratio, leaf number, chlorophyll 
content, and seedling survival, were measured every 30 days after planting. For the species B. forficata 
were also evaluated the flowering, fruiting, seed weight germination. The results were submitted to the 
Tukey test (α = 0.05%), except for the number of leaves, chlorophyll content, H / DAS ratio and 
reproductive phenology for B. forficata were analyzed by the Kruskal-Wallis test (α = 0.05%), and data 
were also analyzed by degree of similarity. The survival rates were 100% for M. ilicifolia and 98.5% for 
B. forficata. The application of Trichoderma spp. to the substrate showed better results for T1 and T2 
(Trichoderma asperelloides), for the number of leaves and chlorophyll for M. ilicifolia species and for B. 
forficata, the number of leaves, chlorophyll content, number of fruits , number of seeds, percentage of 
germination standing out the T1, T2 and T13 (Trichoderma harzianum). 

 
Keywords: production of seedlings, medicinal species, fungi, native species. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ampla diversidade biológica que o país apresenta, tem proporcionado grande 

destaque ao Brasil pela riqueza cultural bem como, o legado frente à prática do uso 

de muitas espécies vegetais para os mais diversos fins, dentre eles o uso medicinal. 

A tendência de utilizar e manejar a biodiversidade e os recursos genéticos de maneira 

sustentável retrata um método estratégico e inovador que visa assegurar a 

conservação de recursos florestais naturais e, concomitantemente proporcionar renda 

(PECCATTI et al., 2019). 

No entanto, a ausência de conhecimento técnico e de conscientização frente a 

extração dos recursos florestais no Brasil tem provocado perdas de grande amplitude, 

suscitando o desaparecimento ou redução do número de espécies nativas, as quais 

possuem grande relevância nos ecossistemas, além do valor ecológico para aquele 

habitat (LORENZI, 2013). 

Nesse sentido, as espécies nativas tem apresentado uma importância no 

mercado fitoterápico, possibilitando uma opção de renda para a sociedade, prática 

que vem sendo adotada há bastante tempo, conforme aponta os conhecimentos 

étnicos herdados de geração em geração, retratando um contexto sociocultural no 

qual o extrativismo das espécies está atrelado a consequentemente na redução das 

espécies nos remanescentes florestais (PECCATTI, et al., 2019). 

Atualmente, o crescimento da comercialização de plantas medicinais e 

produtos fitoterápicos é incompatível com os processos de extração de produtos 

florestais, que em sua grande maioria são obtidos através do extrativismo em áreas 

de ocorrência natural (MING, FERREIRA e GOLÇALVES, 2012). Dessa forma para 

que esse mercado seja promissor faz-se necessário englobar todos os setores 

compreendidos da cadeia produtiva de fitoterápicos, a fim de que os produtos estejam 

de acordo com legislação e/ou normas estabelecidas. 

Com essa percepção, a produção de mudas surge como uma fase 

indispensável para que toda a cadeia tenha segmento, e assim, torna-se importante 

aprimorar métodos que possibilite conseguir mudas de padrões aceitáveis e com 

insumos agroecológicos. Dessa maneira, o insumo biológico à base de Trichoderma 
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spp. tem sido utilizado em números cultivos de espécies vegetais, pois possui 

capacidade para propiciar o crescimento das plantas, além de atuar positivamente em 

várias caraterísticas físicas, químicas e biológicas do meio, e constituir uma alternativa 

viável de uso para diminuir os níveis de produtos químicos na atmosfera e nos 

alimentos. 

Nesta perspectiva, na busca de um modelo que alcance a sustentabilidade dos 

ecossistemas, faz-se necessário estabelecer uma produção agrícola por meio do uso 

de microrganismos promotores de crescimento e proteção contra fitopatógenos, tais 

como Trichoderma spp. (SCHOEBITZ; LÓPEZ e ROLDÁN, 2013). A crescente 

inserção destes microrganismos está atrelada a constatação das implicações nocivas 

ao ambiente diante da utilização de fertilizantes químicos (HUNGRIA, 2011). Além 

disso, estes fungos são encontrados de forma natural em diversos tipos de solo, bem 

como possuem relevante função ecológica, contribuindo na ciclagem e decomposição 

dos materiais vegetais, o que proporciona nutrientes significativos para as plantas 

(ZEILINGER et al., 2016).  

O elevado potencial de alguns tipos de Trichoderma spp reflete na redução dos 

níveis de adubação em algumas espécies, uma vez que disponibiliza a nutrição 

necessária para o crescimento e desenvolvimento vegetal (CHEN et al., 2011), têm 

sido bastante empregado no controle biológico, visto que suas propriedades 

estimulam a ativação de compostos e metabólitos específicos, os quais exercem a 

alteração de condições do meio, na disputa por nutrientes e defesa das plantas 

(BENÍTEZ et al., 2004; HOWELL, 2003).  

Dessa forma, os insumos biológicos à base de Trichoderma spp. vêm sendo 

utilizados em diversos cultivos de espécies vegetais, em função de sua capacidade 

para propiciar o desenvolvimento das plantas, além de influenciar em inúmeras 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio, também representa uma 

alternativa para diminuir as quantidades de produtos químicos empregados no meio 

ambiente. 

Com isso, o presente estudo objetivou avaliar o desenvolvimento a campo de 

mudas de Bauhinia forficata e Maytenus ilicifolia produzidas com diferentes insumos 

como o Trichoderma spp, buscando ampliar alternativas de cultivo sustentáveis para 

o extrativismo. A escolha das espécies se deu em detrimento de serem largamente 

conhecidas na medicina popular uma vez que o potencial fitoterápico. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1  CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no Centro de Pesquisa em Florestas do 

Departamento de Diagnóstico em Pesquisa Agropecuária, localizado no Distrito de 

Boca-do-Monte, no município de Santa Maria, RS, que está situada entre as 

coordenadas geográficas 53°19’32’’ e 54°19’32’’ longitude oeste, e 29°20’28’’ e 

30°00’16’’ latitude sul (Figura 1). 

 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O município caracteriza-se por apresentar relevo de transição entre a 

Depressão Periférica sul-rio-grandense e o Planalto da Bacia do Paraná. Nas 

encostas caracterizam-se solos como Neossolos Litólicos, Neossolos Regolíticos e, 

nas porções mais baixas predominam os Cambissolos e Chernossolos.  Nas Planícies 

aluviais (região dos vales) áreas planas originadas por depósitos de sedimentos 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan%C3%ADcies_Aluviais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan%C3%ADcies_Aluviais&action=edit&redlink=1
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acumulados pelos rios, material de origem sedimentar que prevalece os solos 

Neossolos Flúvicos, Planossolos e Gleissolos (STRECK et al., 2008). 

O clima da região, segundo a classificação climática de Köppen, a região 

enquadra-se na zona climática de tipo Cfa, subtropical úmido, com verões quentes e 

sem estação seca definida (ALVARES et al., 2013) e situa-se na zona de transição 

entre o bioma Mata Atlântica e bioma Pampa, apresentando cobertura vegetal da 

Floresta Estacional Decidual em contato com campo nativo (MARCGHIORI, 2009).  

 

2.2  IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi instalado em outubro de 2016. Na ocasião foram implantados 

dois experimentos em delineamento blocos casualizados com 4 tratamentos e 5 

repetições para a espécie M. ilicifolia produzida com Trichoderma spp., enquanto que 

para a B. forficata foram testados 5 tratamentos e 10 repetições (Quadro 1), 

totalizando 20 unidades amostrais e 50 unidades amostrais para cada experimento 

respectivamente, distribuídos na área do estudo totalizando 0,1 hectares. Os 

tratamentos consistiram em diferentes isolados de fungo Trichoderma spp. inoculados 

ao substrato para a produção de mudas das espécies B. forficata e M. ilicifolia. As 

mudas foram distribuídas em linhas com espaçamento de 4 x 3,5 m entre mudas. 

Cada indivíduo foi identificado com placa de alumínio para posterior 

acompanhamento das variáveis dendrométricas ao longo do monitoramento. As 

sementes são oriundas de matrizes já previamente demarcadas, que servem de 

subsídio para coleta de sementes.  As mudas foram produzidas a partir de sementes 

coletadas pelo Centro de Pesquisas em Florestas, são oriundas do projeto de 

pesquisa desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Recuperação de Áreas 

Degradadas (NEPRADE-UFSM) em parceria com o Centro de Pesquisas em 

Florestas.  

Essas mudas foram plantadas em embalagens plásticas de polipropileno com 

o fungo Trichoderma (tricho 1, tricho 2, tricho 13, tricho 33 e testemunha) (quadro 1) 

específico de cada experimento, e após 12 meses de desenvolvimento em casa de 

vegetação e em local para rustificação, foram implantadas a campo. 
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Quadro 1 - Quadro comparativo entre as espécies, demostrando os tratamentos 
utilizados, avaliação e variáveis avaliadas por espécie. 
 

Espécie Trat * Identificação Características avaliadas 

M
. 

ili
c
if
o

lia
 

C 

T1 

T2 

T10 

 

Controle 

T. asperelloides (cepa T1) 

T. asperelloides (cepa T2) 

T. virens (cepa T10) 

 

Altura, diâmetro a altura do solo, 

relação H/DAS, n° de folhas, teor 

de clorofila e sobrevivência de 

mudas.  

B
. 

fo
rf

ic
a
ta

 

C 

T1 

T2 

T13 

T33 

Controle 

T. asperelloides (cepa T1) 

T. asperelloides (cepa T2) 

T. harzianum (cepa 13) 

T. harzianum (cepa 33)  

Altura, diâmetro altura do solo, 

relação H/DAS, n° de folhas, teor 

de clorofila, fenologia reprodutiva, 

germinação, peso de sementes e 

sobrevivência de mudas.  

 

*Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T10 = T. virens (cepa T10), T13 
e T33 são da espécie T. harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente; CV = coeficiente de 
variação. 
Fonte: Autor (2019).  
 

 Os fungos utilizados no estudo foram oriundos de distintos locais. T. 

asperelloides (cepa T1 e T2) foram isolados de uma amostra de solo de mata nativa; 

T. harzianum (cepa 13) foi isolado da rizosfera de plantas de aveia; T. harzianum (cepa 

33) foi isolado de uma amostra de solo com cultivo de soja enquanto que T. virens 

(cepa T10) foi isolado da superfície de sementes da espécie Flamboyant (Delonix 

regia Raf.). Os isolados de Trichoderma spp. foram identificados ao nível de espécie 

pelo Laboratório de Bioqímica Fitopatológica do Instituto Biológico da Universidade de 

São Paulo – USP. 

Quinze dias antes do plantio foi realizada a escarificação mecânica do solo com 

uma haste de profundidade aproximadamente de 30 a 40 cm. Nas linhas de plantio foi 

efetuado gradagem, buscando eliminar espécies invasoras. As covas de plantios 

foram abertas manualmente com auxílio de cavadeiras e pás nas dimensões de 30 x 

30 x 30 cm e posteriormente o plantio das mudas. 
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2.3  COLETA E ANÁLISE DE DADOS  

 

O crescimento inicial das mudas a campo foi monitorado por um período de 

dezoito meses, sendo realizadas medições mensais entre outubro de 2016 e março 

de 2018. As mudas foram implantadas com 12 meses de idade e o primeiro 

levantamento das variáveis foi realizado no ato do plantio. Desta forma, o período 

avaliado teve início aos 12 meses (momento do plantio) e término aos 30 meses (um 

ano e meio após o plantio).  

Foram avaliados os seguintes parâmetros: sobrevivência das mudas por 

espécies, altura total (h) (da base do caule principal até o topo da planta onde 

houvesse material vegetal vivo, desconsiderando a parte aérea que porventura 

estivesse seca, sem a constatação de fluxo de seiva ou quebrada), com auxílio de 

trena graduada e diâmetro a altura do solo (DAS), com o auxílio de paquímetro digital.  

Também foi realizada a contagem do número de folhas por planta para ambas 

espécies. Para a M. ilicifolia foi realizado a contagem das folhas existentes naquele 

indivíduo, enquanto que para a B. forficata  foi utilizado o método de coleta de dados 

quantitativo, pelo qual foi realizado a aplicação de uma escala intervalar 

semiquantitativa de cinco categorias (0 a 4) com intervalo de 25% entre categorias, o 

que permitiu estimar a porcentagem de intensidade de folhas em cada indivíduo (0 = 

ausência; 1 = até 25% da copa com folhas; 2 = 25% a 50% da copa com folhas; 3 = 

50% a 75% da copa com folhas; 4 = 75% a 100% da copa com folhas) (FOURNIER, 

1974). A escolha pelo método não destrutivo se deu em função da B. forficata 

apresentar maior área foliar.  

Para B. forficata foi registrado também o período fenológico em relação à 

floração e frutificação de cada indivíduo/tratamento, durante o período de dezembro a 

março (floração) e de janeiro a maio (frutificação).   

O monitoramento da fenologia iniciou 3 meses após o plantio com frequência 

semanal até o término da floração. As observações foram realizadas até 18 meses 

após o plantio. Para a fenofase de floração foram consideradas flores em botão e 

flores em antese, enquanto que para a fenofase de frutificação foram considerados 

frutos imaturos e frutos maduros. 

Foi utilizado o método de coleta de dados quantitativo, pelo qual foi realizada a 

aplicação de uma escala intervalar semiquantitativa de cinco categorias (0 a 4) com 

intervalo de 25% entre categorias, o que permitiu estimar o percentual de intensidade 
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do evento fenológico (0 = ausência; 1 = até 25% da copa com fenofase; 2 = 25% a 

50% da copa com fenofase; 3 = 50% a 75% da copa com fenofase; 4 = 75% a 100% 

da copa com fenofase) (FOURNIER, 1974).  

A coleta de sementes foi realizada em dois momentos, sendo a primeira delas 

realizada no mês de maio e a segunda no mês de julho. Em ambos os momentos 

foram coletados frutos maduros, com coloração castanho a marrom claro, 

antecedendo a abertura da vagem. Em seguida, o material foi armazenado em câmara 

fria seca (com temperatura e umidade do relativa do ar controladas) até o 

beneficiamento, feito através da contagem manual das vagens (fruto) por indivíduo, 

número de sementes por vagem, quantidade de sementes “chochas”, soma de 

sementes por exemplar e tratamento, peso de mil sementes, vigor e percentual de 

germinação. 

O teste de germinação seguiu as Instruções para Análise de Sementes de 

Espécies Florestais (BRASIL, 2013), sendo realizado com 200 sementes subdivididas 

em quatro subamostras de 50 sementes por tratamento. As sementes foram 

acondicionadas em rolo de papel toalha (RP) umedecido com água destilada na 

proporção de duas vezes a sua massa e postas para germinar em câmara de 

germinação com temperatura de 25ºC. Foram efetuadas avaliações a cada sete dias 

após a incubação das amostras. Os resultados foram expressos em percentagem 

média de sementes germinadas. 

O teor de clorofila das folhas, para ambas as espécies, foi avaliado com auxílio 

do equipamento ClorofiLOG CFL1030 (FALKER, Brasil). Foram realizadas leituras no 

limbo foliar da primeira folha que se encontrava completamente expandida na porção 

superior da copa e de outra folha localizada no terço médio da planta, sendo portanto, 

realizadas 3 repetições por folha, totalizando 6 coletas por indivíduo. A primeira 

aferição do teor de clorofila foi efetuada aos 120 dias após plantio e a segunda coleta 

aos 480 dias após plantio, em todos os indivíduos de cada tratamento. 

 

 

3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram avaliados quantos aos pressupostos de normalidade e 

homogeneidade das variâncias através dos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, 

respectivamente. Quando os pressupostos foram atendidos, os valores médios foram 
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submetidos ao teste de Tukey (α = 0,05 %) de probabilidade de erro (FILHO et al., 

2001).  

Para os dados que não apresentaram distribuição normal e homogeneidade 

das variâncias, optou-se pelo teste não-paramétricos Kruskal - Wallis (α = 0,05 %) 

para a comparação de médias (FILHO et al., 2001).   

Todas as análises foram realizadas com auxílio do software Excel (suplemento 

Action) (EQUIPE ESTATCAMP, 2014).  

Para verificação das relações existentes entre os tratamentos e as variáveis 

morfológicas e fisiológicas avaliadas no estudo realizou-se análise de componentes 

principais (PCA) utilizando uma matriz de abundância das espécies nas parcelas, 

conforme Hill e Gauch (1980) através do software PAST, versão 1.79 (HAMMER et 

al., 2001). 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1  SOBREVIVÊNCIA  

 

As taxas de sobrevivência analisadas no período de monitoramento 

demonstraram um bom resultado para ambas as espécies, sendo que M. ilicifolia 

apresentou 100 % de sobrevivência das mudas, enquanto para B. forficata esse índice 

foi de 98 % de sobrevivência no campo. Esse resultado é promissor para espécies 

florestais nativas, pois reflete o alto grau de adaptação e plasticidade ambiental das 

mudas no campo.  

Espécies leguminosas arbóreas são indicadas na revegetação de ambientes 

alterados, obtendo sucesso no seu estabelecimento, como é o caso da B. forficata, a 

qual apresentou altas taxas de sobrevivência (ASSIS et al., 2011). 

Em relação à M. ilicifolia, apesar de ter apresentado 100% de sobrevivência, 

pôde-se verificar nas condições de campo que a mesma apresentou crescimento 

relativamente lento, corroborando com outro estudo a campo realizado por 

MAGALHÃES (1994).  
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4.2  VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS  

 

Considerando o desenvolvimento inicial da espécie M. ilicifolia entre o plantio 

até 30 meses após o plantio, produzida com o uso do substrato Trichoderma spp. não 

houve diferenças significativas para o crescimento em altura (Tabela 1) e em diâmetro 

a altura do solo (DAS). 

 

Tabela 1 - Análise estatística para a variável altura de M. ilicifolia cultivadas com 
diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de probabilidade de erro pelo teste de 
Tukey aos 30, 60, 90 e 480 dias após plantio. 
 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 480 

 Altura (cm)  

C 16,6 a 19,0 a 21,6 a 79,4 a 
T1 15,6 a 16,7 a 21,2 a 63,6 a 
T2 13,6 a 16,0 a 20,6 a 88,4 a 
T10 20,2 a 21,4 a 28,4 a 70,4 a 

CV (%) 36,36 26,88 28,36 24,20 

 

Onde: Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em 
nível de 5% de probabilidade de erro para a variável altura total (cm).  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T10 = T. virens (cepa T10); CV 
= coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 

O desenvolvimento da espécie, conforme citado anteriormente, foi mais lento 

comparado a outras espécies, o mesmo comportamento foi verificado por ROSA 

(1994) e RACHWAL et al. (1997), em que também obtiveram crescimentos lentos para 

M. ilicifolia plantada a pleno sol e sob sombreamento. 

Para o desenvolvimento da B. forficata produzida com Trichoderma, a mesma 

apresentou um desempenho melhor frente a M. ilicifolia, onde as médias (Tabela 2) 

de crescimento mantiveram-se sobressaindo ao tratamento controle, a pata de vaca 

acarretou melhores efeitos em relação a M. ilicifolia devido a ocuparem deferentes 

grupos sucessionais (EMBRAPA, 2018). 
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Tabela 2 - Análise estatística para a variável altura de B. forficata cultivadas com 
diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de probabilidade de erro pelo teste de 
Tukey aos 30, 60, 90 e 480 dias após plantio. 
 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 480 

 Altura (cm)  

C 16,6 a*   21,4 a*   21,4 a* 191,9 a* 
T1 15,6 a 19,0 a 19,0 a 209,6 a 
T2 13,6 a 16,7 a 16,7 a 187,2 a 
T13 14,3 a 15,8 a 15,8 a 184,6 a 
T33   20,2 a 16,0 a 16,0 a   230,4 a 

CV (%) 29,5 25,5 22,18 19,54 
 
* Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável altura total (cm) para as diferentes épocas.  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T13 e T33 são da espécie T. 
harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente; CV = coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Importante salientar que logo após a implantação do experimento a campo as 

médias do tratamento controle sobressaía numericamente sobre os outros 

tratamentos nos meses iniciais de implantação a campo, sendo observado um 

desenvolvimento mais tardio dos outros tratamentos, mas não obtiveram diferença 

estatística. Esses resultados não eram esperados, pois, em casa de vegetação, 

Peccatti (2017) observou efeitos significativos da aplicação dos Trichoderma spp. nas 

variáveis de altura e diâmetro para a B. forficata. 

Nesse sentido, o crescimento em diâmetro para ambas as espécies seguiram 

a mesma tendência, apresentando efeitos significativos do uso de Trichoderma spp., 

no máximo até 60 dias após plantio a campo, observando-se a perda do efeito de 

forma gradual com o passar do tempo (Tabela 3 e Tabela 4).  
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Tabela 3 - Análise estatística para a variável DAS de M. ilicifolia cultivadas com 
diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de probabilidade de erro pelo teste de 
Tukey aos 30, 60, 90 dias após plantio. 
 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 

DAS (mm) 

C   2,6 a*   3,28 a*   4,6 a* 
T1 2,2 a 2,64 a  4,7 a 
T2 2,3 a 2,94 a 4,2 a 
T10 2,0 a 2,88 a 4,2 a 

CV (%) 19,25 23,15 21,10 
 
*Médias dos diâmetro altura do solo (DAS), seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro para a variável diâmetro (mm).  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T10 = T. virens (cepa T10); CV 
= coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 
Para o diâmetro das espécies produzidas com Trichoderma spp. as mesmas 

não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Já para a espécie B. 

forficata, houve diferença nos primeiros meses após a implantação a campo. 

 
Tabela 4 - Análise estatística para a variável DAS de B. forficata cultivadas com 
diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de probabilidade de erro pelo teste de 
Tukey aos 30, 60, 90 e 480 dias após plantio. 
 

 Dias após plantio 

 30 60  90  480 

Tratamentos Diâmetro altura do solo 

C    6,5   bc     9,5     b  15,0 a*  36,4 a* 
T1   6,0     c    10,3 ab 16,1 a 37,7 a 
T2 8,2 ab    11,7 ab 17,4 a 42,9 a 

T13     8,7 a*   12,9 a*   18,6 a  45,8 a 
T33   6,8 abc    10,5 ab 16,1 a 41,6 a 

CV (%)  17,43  23,13 22,20 22,25 

 

*Médias dos diâmetro altura do solo (DAS) para B. forficata, onde letras iguais não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro para a variável 
diâmetro (mm).  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T13 e T33 são da espécie T. 
harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente; CV = coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 

A ausência de diferença nas variáveis de desenvolvimento das mudas de M. 

ilicifolia, também foram percebidas por Peccatti et al. (2019) e Nicoloso et al. (2000), 
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os quais verificaram que pela adição do Trichoderma spp. no substrato não foram 

obtidas taxas de crescimento satisfatórias, fato esse atribuído a lenta taxa de 

crescimento da espécie. Além disso, Junges et al. (2016) também não constataram 

diferenças significativas do uso de Trichodermas spp. no desenvolvimento em altura 

e diâmetro da espécie Pelthophorum dubium (Canafístula) e no diâmetro para as 

espécies Cedrela fissilis (cedro) e Parapiptadenia rigida (angico-vermelho).  

Apesar do uso do Trichoderma spp. não ter se sobressaído aos outros 

tratamentos em altura e diâmetro, isso supostamente atrelado a perda do efeito dos 

isolados as mudas devido ao tempo percorrido desde a semeadura em tubetes até o 

seu desenvolvimento a campo.  

Em relação ao número de folhas para M. ilicifolia, houve diferença estatística 

somente entre os tratamentos T1 e T10 (Tabela 5). Em casa de vegetação, Peccatti 

et al. (2019) não encontraram diferenças significativas para essa variável, o que pode 

estar relacionado ao fato das mudas produzidas em tubetes estarem sujeitas à menor 

espaço físico para expressarem esse efeito.  

 

Tabela 5 - Análise estatística para a variável quantidades de folhas de M. ilicifolia 
cultivadas com diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste de Tukey aos 480 dias após plantio. 
. 
 

Tratamentos Nº folhas 

           C   157,4 ab 
T1   216,0 a* 
T2    143,8 ab 
T10   118,8   b 

CV (%) – 34,99 

 

* Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável quantidade de folhas (número de folhas).  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T10 = T. virens (cepa T10); CV 
= coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 

O número de folhas é considerado um parâmetro muito importante, pois, 

através dele é possível analisar o potencial fotossintético de cada indivíduo. Isso está 

relacionado com o aumento de área foliar e, consequentemente, no desenvolvimento 

da planta (TAIZ e ZEIGER, 2013).  
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Para a variável número de folhas da B. forficata, T13 diferiu significativamente 

do controle e de T2 (Tabela 6).  

 
Tabela 6 - Análise estatística para a variável quantidades de folhas de B. forficata 
cultivadas com diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste de Kruskal – Wallis aos 480 dias após plantio. 
 
 

 

*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal – Wallis 

em nível de 5% de probabilidade de erro para a variável quantidade de folhas (número de folhas).  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T13 e T33 são da espécie T. 
harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente; CV = coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Ainda que de forma insipiente, alguns estudos buscam salientar o motivo das 

alterações nas número de folhas, principalmente quando se trata de espécies nativas 

florestais. Taiz e Zeiger (2013) pressupõem que há uma analogia da quantidade de 

folhas quando esse indivíduo é submetido a algum fator de estresse, essa percepção 

é corroborada pelos trabalhos de Cabral et al. (2004) e Nascimento et al. (2011), onde 

ambos analisaram o efeito da falta de água sobre o crescimento de Tabebuia aurea 

(Ipê-amarelo) e Hymenaea courbaril (Jatobá), nos quais observaram uma redução da 

quantidade de folhas quando o motivo do estudo provocava o estresse no processo 

de crescimento das mudas. 

Quanto à variável teor de clorofila total (Ct), não foi observada diferença 

estatística entre os tratamentos para a espécie M. ilicifolia (Tabela 7), enquanto que 

para as mudas de B. forficata produzidas com Trichoderma spp. T1 diferiu do controle 

e do T33 (Tabela 7). Este resultado pode ter favorecido para que a espécie entrasse 

em período reprodutivo logo nos primeiros meses de plantio, pois, das 60 mudas da 

B. forficata plantadas, 75% delas entraram em fase reprodutiva.   

 

 

 

Tratamentos Nº folhas 

C    57,6   b 
T1    67,6 ab 
T2    55,6   b 
T13   83 ,0 a* 
T33    67,6 ab 

CV (%) – 26,32 
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Tabela 7 - Análise estatística para a variável teor de clorofila (Ct), para a B. forficata 
cultivadas com diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste de Tukey aos 480 dias após plantio. 
 

 

 

 

 

 

 

*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável teor de clorofila (Ct).  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T13 e T33 são da espécie T. 
harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente; T10 = T. virens (cepa T10); CV = coeficiente 
de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Para as variáveis média do número de sementes, frutos e flores da B. forficata, 

não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos com e sem 

Trichoderma spp., conforme Tabela 8.  

 
Tabela 8 - Média do número de sementes, flores e frutos, número total de sementes, 
flores e frutos de B. forficata cultivadas com diferentes isolados de Trichoderma ao 
final do experimento.  
 

 

Trat. 
Média do n° 
de sementes 

N° total de 
sementes 

Média do 
n° de frutos 

N° total 
de frutos 

Média do n° 
de  flores 

N° total 
de flores 

C  39,6 a* 358  23,4 a* 73 25,2 a* 203 

T1 42,3 a 423 27,4 a 100 29,2 a 262 

T2  75,9 a 759 27,8 a 159 26,5 a 310 

T13 44,0 a 440 23,4 a 85 23,0 a 265 

T33 62,3 a 623 25,5 a 136 23,5 a 324 

CV % 33,4  29,6  28,2  

 
*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal – Wallis 

em nível de 5% de probabilidade de erro para a variável número total de sementes, número de frutos e 
número de flores. 
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T13 e T33 são da espécie T. 
harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente; CV = coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

M.ilicifolia B. forficata 

Tratamentos Ct Tratamentos Ct 

C 60,1 a* C   21,4   b 
T1      59,0 a T1  28,1 a* 
T2      54,1 a T2   24,6 ab 
T10      48,9 a T13   27,0 ab 

- - T33   22,7   b 

CV (%)  21,3  19,7 
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B. forficata entrou em período reprodutivo 3 meses após o plantio. Apesar 

disso, a floração ocorreu de forma incipiente somente em T13 e T33, os quais 

apresentaram 12 e 10 sementes, respectivamente. Através destes resultados, pode-

se inferir que os isolados T. harzianum (cepas T13 e T33) estimularam a produção de 

flores e frutos de indivíduos jovens de pata-de-vaca em plantio a campo. Um ano após 

o plantio, ou seja, no segundo período reprodutivo da espécie, verifica-se que além 

de T13 e T33, o T1 também diferiu do controle, apresentando maiores percentuais de 

germinação de sementes, como pode ser visto na Tabela 9.  

Os resultados encontrados são de grande relevância para projetos de 

reflorestamento, tendo em vista que a antecipação da fase reprodutiva desses 

indivíduos contribui para a obtenção de sementes para fins de produção de mudas e 

perpetuação da espécie.  

 

Tabela 9 – Análise estatística para a percentual de germinação das sementes de B. 
forficata cultivadas com diferentes isolados de Trichoderma spp. a 5% de 
probabilidade de erro pelo teste de Tukey ao final do experimento. 
 

 

 

 

 

 

 

* Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para o percentual de germinação.  
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T13 e T33 são da espécie T. 
harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente; CV = coeficiente de variação. 
Fonte: Autor (2019). 

 

A análise dos componentes principais (Figura 2) para espécie M. ilicifolia, 

mostrou-se uma análise mais sensível para determinação das variáveis como o teor 

de clorofila e número de folhas, que apresentaram distribuídos na figura abaixo. 

Na análise de correlação entre as variáveis (teor de clorofila e número de 

folhas) avaliadas e os tratamentos para a espécie M. ilicifolia o primeiro eixo 

apresentou autovalor de 3,738, explicando 78,88% da variância e o segundo autovalor 

de 0,618, explicando 13,04%. Com base nesses, pode-se considerar que as 

 

Tratamentos 
Percentagem 

de germinação 

C        2,5     c 
T1   17,3 a* 
T2       8,2   bc 
T13    11,0 ab 
T33   13,3 ab 

CV (%) – 29,56 
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características morfológicas auxiliam na explicação das variações existentes na 

distribuição das espécies. 

 

Figura 2 - Diagrama de ordenação produzido por Análise de Componentes Principais 
para as características relacionadas ao teor de clorofila e número de folhas para 
espécie M. ilicifolia.  

 
C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem à 
espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T10 = T. virens (cepa T10). 
Fonte: Autor (2019). 

 

No quadrante IV tem-se uma correlação positiva entre o número de folhas e a 

quantidade de clorofila total, Nota-se que existe uma correlação de folhas e teor de 

clorofila com o tratamento T2 da espécie M. ilicifolia produzida com Trichoderma spp. 

Na análise de correlação entre as variáveis (frutos, flores e número de 

sementes) da espécie B. forficata (Figura 3) o primeiro eixo apresentou autovalor de 

40,85, explicando 92,247 % da variância e o segundo autovalor de 3,10, explicando 

7,017%. 

No quadrante I está tendo uma correlação positiva de frutos com flores, sendo 

que os frutos tem uma correlação mais estreita com T2, o que percebido a campo 

onde o tratamento T2 tem o maior número de frutos (759 frutos). 
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Figura 3 – Diagrama de ordenação produzido por Análise de Componentes Principais 
para as características relacionadas a floração, frutificação e número de sementes 
para espécie B. forficata. 

 
Onde: C= Tratamento controle (tratamento sem isolado de Trichoderma spp.); T1 e T2 correspondem 
à espécie T. asperelloides obtidos das cepas T1 e T2 respectivamente; T13 e T33 são da espécie T. 
harzianum obtidos das cepas 13 e 33 respectivamente. 
Fonte: Autor (2019). 

 

No quadrante IV o número de sementes está correlacionada com T13 e T1, 

sendo estes constatados a campo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O uso de Trichoderma spp., de maneira geral, favoreceu o desenvolvimento 

inicial a campo da M. ilicifolia, com destaque para os isolados fúngicos da espécie 

Trichoderma asperelloides (cepas T1 e T2).   

 Para a B. forficata, as espécies que apresentaram melhor desempenho no 

crescimento das mudas a campo foram Trichoderma asperelloides (cepa T1 e T2) e 

Trichoderma harzianum (cepa T13).  
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ARTIGO 2 

 

DESENVOLVIMENTO INICIAL A CAMPO DE Bauhinia froficata Link.E Maytenus 
ilicifolia Mart. ex Reiss.  PRODUZIDAS COM SUBSTRATO VERMICOMPOSTO 

 

RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo determinar a eficácia da utilização do vermicomposto bovino no 
desenvolvimento de mudas a campo de Bauhinia forficata e Maytenus ilicifolia. O trabalho foi 
desenvolvido no Centro de Pesquisas em Florestas, no município de Santa Maria, RS, em 2 ensaios 
em delineamento blocos casualizados com 6 tratamentos e 10 repetições para a ambas espécies. As 
variáveis mensuradas foram: altura, diâmetro altura do solo, relação H/DAS, número de folhas, clorofila 
e sobrevivência das mudas a campo foram avaliadas a cada 30 dias. Para a espécie B. forficata também 
foram avaliadas as variáveis como floração, frutificação, germinação e peso de sementes. Os 
resultados foram submetidos ao teste de Tukey (α=0,05%), exceto as variáveis nº de folhas, teor de 
clorofila, relação H/DAS e fenologia reprodutiva para B. forficata foram analisados pelo teste de Kruskal-
Wallis (α=0,05%), sendo também analisado dados por grau de similaridade. As taxas de sobrevivência 
foram de 98,3 % para a M. ilicifolia e 100 % para B. forficata. A aplicação do vermicomposto apresentou 
melhor eficácia para a produção de mudas a campo da espécie B. forficata através da altura total, DAS, 
número de flores, sementes e a taxa germinação, destacando os tratamentos T3 e T4. Para a espécie 
M. ilicifolia, a utilização de vermicomposto obteve foi eficiente para a produção de mudas a campo. As 
variáveis que mais expressaram essa eficiência foram o diâmetro altura do solo DAS, relação H/DAS e 
teor de clorofila. Evidenciando os tratamentos T5 e T2 superiores aos demais. 
 
Palavras-chave: húmus, espécies medicinais, insumos biológicos, plantas nativas. 

 

ABSTRACT 
 

The present study aimed to determine the efficacy of bovine vermicompost in the development of 
Bauhinia forficata and Maytenus ilicifolia. The work was developed at the Center for Research in 
Forests, in the city of Santa Maria, RS, in 2 trials in a randomized block design with 6 treatments and 
10 replicates for both species. Variables measured were: height, soil height, H / DAS ratio, number of 
leaves, chlorophyll and survival of field seedlings were evaluated every 30 days, for B. forficata species, 
such as flowering, fruiting, germination seeds. The results were submitted to the Tukey test (α = 0.05%), 
except for the number of leaves, chlorophyll, H / DAS and reproductive phenology for B. forficata were 
analyzed by the Kruskal-Wallis test (α = 0, 05%), and data were also analyzed by degree of similarity. 
Survival rates were 98.3% for M. ilicifolia and 100% for B. forficata. The application of the vermicompost 
showed better efficiency for the production of B. forficata seedlings through the number of flowers, seeds 
and germination, with treatments T3 and T4 being the most important. For the species M. ilicifolia, the 
use of vermicompost was efficient for the production of seedlings. The variables that most express this 
efficiency were soil height, H / DAS ratio and chlorophyll. Evidence of treatments T5 and T2 higher than 
the others. 
 
Keywords: humus, medicinal species, biological inputs, native plants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil dispõe de uma vasta biodiversidade, sendo detentor da flora mais rica 

do mundo, com cerca de 55 mil espécies de plantas superiores, compreendendo 20 

% do total mundial (MMA, 2002). Essa diversidade vegetal proporciona a utilização 

sustentável de diferentes produtos oriundos da floresta, que vão desde os mais 

tradicionais, como aproveitamento madeireiro, até os usos de produtos conhecidos 

como não – madeireiros, como é o caso de óleos essências, resinas, taninos, e 

fitoterápicos medicinais, entre outros. 

Inclusive, cabe destacar que o Brasil possui amplo conhecimento com relação 

ao potencial fitoterápico do uso de plantas medicinais, uma cultura que está intrínseca 

ao conhecimento popular dos brasileiros (RODRIGUES et al., 2006) e vêm se 

perpetuando ao longo das gerações (CARNEIRO, 2014).  

Segundo Piazza (2015) apesar da importância e riqueza das plantas medicinais 

na cultura e economia do país, o campo de estudos dessas espécies ainda é escasso. 

Faz-se necessário ampliar os estudos à respeito das plantas medicinais, referentes a 

seus potencias fitoterápicos, sua ecologia, formas de plantio, desenvolvimento, 

utilização tradicional, utilização segura, cadeias econômicas para vendas, entre 

outros.  A promoção de iniciativas que impulsionem e incentivem a utilização destes 

recursos de modo seguro e de forma sustentável (LEITE E CORADIN, 2011) devem 

ser fomentadas e sustentadas, valorizando a diversidade e contribuindo para a 

conservação das espécies. 

Nesse cenário destaca-se a produção de mudas de espécies medicinais, uma 

alternativa de conservação, valorização e difusão das espécies com potencias 

fitoterápicos. 

Para a produção de mudas com qualidade, garantindo a sustentabilidade 

ambiental, uma alternativa indicada é a utilização de insumos biológicos à base de 

vermicomposto em razão da sua capacidade de proporcionar o crescimento das 

plantas, bem como atuarem efetivamente em diferentes variáveis, tais como físicas, 

químicas e biológicas do meio que estiverem inseridas. Além do mais esta alternativa 

contribui consideravelmente na diminuição de defensivos agrícolas lançados no 

ambiente (STEFFEN et al., 2010). 

A vermicompostagem é uma técnica em que o resíduo orgânico perpassa 

através do trato digestivo de minhocas, transformando o resíduo em um material com 
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altas propriedades nutricionais e com incrementos reguladores de crescimento vegetal 

(ARANCON et al., 2008). Nesta perspectiva, a vermicompostagem é a compostagem 

com a inclusão de minhocas no processo a fim de intensificar a decomposição dos 

compostos orgânicos, e consequentemente a obtenção do substrato orgânico 

(AMARAL et al., 2017). 

À vista disso, o presente estudo objetivou avaliar o desenvolvimento a campo de 

mudas de M. ilicifolia e B. forficata produzidas com diferentes proporções de 

vermicomposto, oriundo de esterco bovino, buscando ampliar alternativas de cultivo 

sustentáveis para o extrativismo. A escolha das espécies se deu em detrimento de 

serem largamente conhecidas e utilizadas na medicina popular uma vez que o 

potencial fitoterápico é utilizado para o tratamento de inúmeras doenças.   

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1  CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no município de Santa Maria, localizado na região 

central do Rio Grande do Sul, considerado pólo de sua microrregião, mesorregião e 

uma das principais cidades do Estado. Está localizado entre as coordenadas 

geográficas 53°19’32’’ e 54°19’32’’ longitude oeste, e 29°20’28’’ e 30°00’16’’ latitude 

sul. 

Santa Maria está situada entre a Depressão Central e o Rebordo da Serra Geral 

(MARCHIORI, 2009), na porção central do RS, sul do Brasil. Os solos do município 

são derivados de rochas sedimentares, predominando Argissolos nas elevações do 

terreno e Planossolos e Gleissolos nas cotas de menor altitude e o relevo é definido 

como suave-ondulado (STRECK et al., 2008).  

O clima é classificado como Cfa, subtropical úmido com verões quentes, sem 

estação seca definida. A temperatura média do mês mais frio é 13,3°C, e a do mês 

mais quente é 24,5°C, com precipitação pluviométrica média entre 134 e 192 mm 

(ALVARES et al., 2013). 

A área de estudo, onde foram realizados os plantios experimentais, estão 

localizados nas dependências do Departamento de Diagnóstico em Pesquisas 

Agropecuárias, antiga Fepagro Florestas, Distrito de Boca-do-Monte, no município de 

Santa Maria, RS (Figura 1).  
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo. 

 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

2.2 IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

 Os experimentos foram implantados em outubro de 2016, organizados em 

delineamento de blocos casualizados com 6 tratamentos e 10 repetições para ambas 

as espécies (B. forficata e M. ilicifolia), totalizando 60 unidades amostrais para cada 

experimento. As mudas foram distribuídas em linhas, com espaçamento de 4,5 x 3 m, 

totalizando uma área de 0,3 hectares. 

As mudas utilizadas foram obtidas do projeto de pesquisa desenvolvido pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Recuperação de Áreas Degradadas (NEPRADE-

UFSM) em parceria com o Centro de Pesquisas em Florestas. E, foram produzidas a 

partir de sementes de árvores matrizes selecionadas.  

Essas mudas foram plantadas em embalagens plásticas de polipropileno com 

o vermicomposto (V 0% ou Controle, V20%, V40%, V50%, V60% e V80%) (Tabela 1) 

específico de cada experimento. As mudas utilizadas permaneceram 12 meses em 

casa de vegetação e posteriormente na zona rustificação, antes de serem plantadas. 
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Tabela 1 - Descrição dos tratamentos utilizados para cada ensaio, para ambas as 
espécies. 
 

Tratamentos 
 

Composição do substrato 
 

C Controle (100% solo) 

T1 20% vermicomposto + 80% solo 

T2 40% vermicomposto + 60% solo 

T3 50% vermicomposto + 50% solo 

T4 60% vermicomposto + 40% solo 

T5 80% vermicomposto + 20% solo 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O vermicomposto, utilizado no experimento, foi obtido através da interação do 

esterco de bovinos com minhocas da espécie Eisenia andrei Bouché (1972), material 

cedido pelo Centro de Pesquisa em Florestas. 

Quinze dias antes do plantio, foi realizada a escarificação mecânica do solo 

com uma haste de profundidade aproximadamente de 30 a 40 cm. Nas linhas de 

plantio foi efetuado gradagem, buscando eliminar espécies invasoras. As covas de 

plantios foram realizadas manualmente, com auxílio de cavadeiras e pás. A escolha 

das espécies se deu em detrimento de serem largamente conhecidas e utilizadas na 

medicina popular uma vez que o potencial fitoterápico é utilizado para o tratamento de 

inúmeras doenças. 

 

2.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS  

 

As coletas e análise dos dados seguiram os mesmos parâmetros em ambos 

experimentos. Portanto, o texto descrevendo este item se equivale ao supracitado na 

página 39 deste documento. 
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2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e tiveram 

seus valores médios analisados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro 

(FILHO et al., 2001).  

Para os dados que não apresentaram distribuição normal e homogeneidade 

das variâncias optou-se por testes não-paramétricos, aplicando-se o teste de Kruskal–

Wallis (α = 0,05) para a comparação de médias (FILHO et al., 2001).  

Em ambas as análises, o software Excel Action foi utilizado para auxiliar nos 

testes estatístico (EQUIPE ESTATCAMP, 2014). 

Para verificação das relações existentes entre os tratamentos e as variáveis 

avaliadas no estudo realizou-se análise de componentes principais (PCA) utilizando 

uma matriz de abundância das espécies nas parcelas, conforme Hill e Gauch (1980) 

com o software PAST, versão 1.79 (HAMMER et al., 2001). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 SOBREVIVÊNCIA  

 

As taxas de sobrevivência, analisadas no período de monitoramento de 480 

dias, apresentaram resultado positivo para ambas as espécies. M. ilicifolia apresentou 

sobrevivência de 98%, e B. forficata sobrevivência de100% das mudas. 

Espécies arbóreas que possuem a capacidade de fixação de nitrogênio são 

indicadas na revegetação de ambientes alterados, obtendo sucesso no seu 

estabelecimento, como é o caso da B. forficata, a qual apresenta altas taxas de 

sobrevivência (ASSIS et al., 2011).  

Apesar de M. ilicifolia ter apresentado uma taxa de sobrevivência alta, a mesma 

demonstrou uma adaptação mais lenta à área de estudo, corroborando o estudo de 

Magalhães (1990) e Rachwal et al. (1997), que relatou que a espécie apresenta lento 

crescimento se comparado com outras espécies.  

Segundo Sansevero et al. (2006), a taxa de sobrevivência elevada das 

espécies em estudo, pode ser explicada pela plasticidade das espécies a maiores 

incidências de luz e temperaturas (SANSEVERO et al., 2006). Além disso, o 
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percentual de sobrevivência geralmente é maior quando são manejadas espécies de 

ocorrência da tipologia local, adaptadas ao clima, solo e especificações regionais. 

 

3.2 VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS  

 

Com relação ao desenvolvimento inicial, foram encontradas diferenças 

significativas em altura (Tabela 2) apenas nos primeiros 60 dias após o plantio para a 

espécie M. ilicifolia. 

 
Tabela 2 - Análise estatística para a variável altura, para a M. ilicifolia cultivadas com 
diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 30, 60, 90 e 480 dias após 
plantio a campo, a 5% de probabilidade de erro pelo teste de Tukey. 
 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 480 

 Altura (cm)  

C     20,0  b     20,0  b  25,1 a*  72.9 a* 
T1    23,1 ab    23,1 ab 26,4 a 73.8 a 
T2   29,9 a*   29,9 a* 33,9 a 86.6 a 
T3 28,8 a 28,8 a 34,3 a 87.8 a 
T4   26,7 ab   26,7 ab 30,6 a       85.4 a 
T5   18,5    c    23,8 ab 27,0 a 88.9 a 

CV (%) 20,5 23,7 22,1 24,6 

  
*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável altura total (cm). 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4= 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Pose-se inferir, que durante o período de estudo, o crescimento das mudas foi 

consideravelmente lento. Peccatti et al. (2019), Mariot e Barbieri (2007) e Kowalski et 

al. (2008) corroboram com essa hipótese, em seus trabalhos observaram que esse 

comportamento é típico de espécies que pertencem a estágios sucessionais 

secundários, caso de M. ilicifolia. 

Quanto a espécie B. forficata os resultados referentes a altura total 

demostraram-se promissores. Como pode ser observado na Tabela 3, aos 480 dias, 

os substratos com adição de vermicomposto apresentam as maiores médias, se 

comparados com o tratamento controle (C). 
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Tabela 3 – Análise estatística para a variável altura, para a B. forficata cultivadas com 
diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 30, 60, 90 e 480 dias após 
plantio a campo, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 480 

 Altura (cm)  

C    55.4   b 88.7 a 129.3 a 176.6 ab 
T1    58.4 ab 87.1 a 122.4 a   183.7 ab 
T2    63.8 ab 96.8 a 130.1 a   158.3   b 
T3    64.7 ab     102.1 a 141.0 a   195.3 ab 
T4    57.4   b 95.6 a 137.3 a       224.6 a*  
T5   72.4 a* 107.2 a* 144.6 a*  221.5 a 

CV (%) 21,3 28,1 27,5 23,4 
 
*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável altura total (cm) da espécie B. forficata. 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Com relação ao diâmetro, observa-se diferença estatística nas mudas de M. 

ilicifolia, quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, 

conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Análise estatística para a variável Diâmetro altura do solo (DAS) para a M. 
ilicifolia cultivadas com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 30, 
60, 90 e 480 dias após plantio a campo, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
de erro. 
 

 

*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável DAS (mm). 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 480 

 DAS (mm)  

C   2.5    b 3.2   b    4.2   b 20,0   b 
T1   3.1  ab   3.5 ab    5.0 ab 25,0 ab 
T2 3.5  a 4.2 a 5.7 a  25,7 ab 
T3  3.8  a*        4.2 a    5.5 ab 37,5 ab 
T4 3.6  a  4.5 a*    5.8 a*      32,2 ab     
T5   3.0  ab   3.5 ab    4.7 ab       42,4a*    

CV (%) 28,5 26,4 28,9 24,7 
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A compilação dos dados demostra que a quantidade de vermicomposto 

influenciou positivamente no desenvolvimento do DAS. Esse fator é de suma 

importância para se avaliar o desenvolvimento e sobrevivência de mudas em plantios 

a campo (SCALON et al., 2002). Nesta perspectiva quanto maior o diâmetro a altura 

do solo maior será a sobrevivência dessas mudas, fato esse atrelado a maior eficácia 

na produção e desenvolvimento de novas raízes (CARNEIRO, 1995). FRANCESCHI 

et al. (2018) perceberam um desenvolvimento significativo nas mudas de Schinus 

terebinthifolius quando adicionado vermicomposto no substrato, o que confirma que o 

vermicomposto pode ser importante no crescimento e desenvolvimento de mudas 

(STEFFEN et al., 2011; ANTUNES et al., 2016; AMARAL et al., 2017). 

Em relação a variável DAS da B. forficata, foi percebido diferença significativa, 

a 5% probabilidade de erro pelo teste Tukey, observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Análise estatística para a variável Diâmetro altura do solo (DAS) para a B. 
forficata cultivadas com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 
30, 60, 90 e 480 dias após plantio a campo, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
de erro. 
 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 480 

 DAS (mm)  

C 5.5 b   9.1    b 14.9   b   38.9 ab 
T1 8.0 a  10.8 ab   17.3 ab   38.0 ab 
T2   8.2 a* 12.1 a 18.0 a   32.3   b   
T3 7.4 a       12.2 a* 18.0 a   36.4 ab   
T4 7.4 a 12.0 a 18.5 a*       44.9 a* 
T5 8.1 a 12.0 a   17.3  ab   42.6 ab 

CV (%) 16,7 20,3 21,8 19,8 

 

*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável DAS (mm). 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Através desses dados podemos inferir que o T2, logo após o plantio a campo, 

manteve-se retraído, diferenciando dos demais tratamentos com a menor média. Nos 

demais tratamentos o vermicomposto atuou de forma significativa no desenvolvimento 

inicial a campo. E, aos 480 dias após plantio os tratamentos T4 e T5 ainda se 
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mantiveram com destaque, demostrando que a adição de vermicomposto em maiores 

quantidades expressa um melhor desenvolvimento em DAS para a B. forficata. 

Para a variável quantidade de folhas (número de folhas) da espécie M. ilicifolia, 

pelo teste de Kruskal – Wallis a 5% de probabilidade de erro, verificou-se variação. A 

partir de 60 dias após o plantio o tratamento T3 sobressaiu aos demais tratamentos. 

No entanto, essa tendência não foi percebida ao final da avaliação, não existindo 

diferença entre os tratamentos analisados (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Análise estatística para a variável número de folhas para a M. ilicifolia 
cultivadas com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 30, 60, 90 
e 480 dias após plantio a campo, pelo teste de Kruskal – Wallis a 5% de probabilidade 
de erro. 
 

Tratamentos 

Dias após o plantio 

30 60 90 480 

 Número de folhas  

C 12.7  a* 11.9   b    17.6   b 127.5 a 
T1 12,0  a 13.5 ab    16.0   b 136.4 a 
T2 16.2  a 18.0 ab     23.8 ab  152.4 a* 
T3   19.3  a       22.4 a*       34.8 a* 129.5 a 
T4 16.3  a  15.8 ab    34.4 a       123.8 a 
T5 15.5  a   12.9 ab        21.7 ab     105.9 a 

CV (%) 23,6 27,2 30,7 34,8 

 

*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal – Wallis 
5% de probabilidade de erro para a variável número de folhas. 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

B. forficata não apresentou diferença estatística para o número de folhas. Do 

mesmo modo, a teor de clorofila total (Ct), que não obteve diferença estatística entre 

tratamentos pelo teste de Kruskal - Wallis (α = 0,05), para ambas as espécies, M. 

ilicifolia e B. forficata (Tabela 7). 

A quantidade de clorofila presente nas folhas reflete uma característica 

relevante para a quantificação de N, sendo que a quantidade desse elemento pode 

interferir na capacidade fotossintética das plantas (TAIZ et al., 2013).  
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Tabela 7 – Análise estatística para a teor de clorofila (Ct) para as mudas de M. ilicifolia 
e B. forficata produzidas com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo 
aos 480 dias após plantio a campo, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de 
erro. 
 

M. ilicifolia B. forficata 

Tratamentos Teor de clorofila (Ct) 

C  51.4 a*   136.4 a* 
T1 47.1 a  123.8 a 
T2  54.5 a   152.4 a 
T3 52.5 a  129.5 a 
T4 47.3 a  127.5 a 
T5 51.3 a  105.9 a 

CV % - 25,5 CV % - 31,3 

 

*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável clorofila. 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

A relação H/DC (Tabela 8) apresentou comportamento de forma que a adição 

de vermicomposto diminuíram a relação H/DC, obtendo efeito inverso, quanto maior 

a quantidade de vermicomposto menor é relação H/DC. 

 

Tabela 8 - Análise estatística para a variável relação H/DAS para a M. ilicifolia 
cultivadas com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 480 dias 
após plantio a campo, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
 

Tratamentos H/DAS 

C   74,2  a* 
T1   66,8 ab 
T2   69,0 ab 
T3   54,8 ab 
T4   47,3   b 
T5   55,1 ab 

CV % - 28,3 

  
 
*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade de erro para a variável H/DAS. 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 
Para a B. forficata a mesma não diferenciou-se na variável da H/DAS. A espécie 

B. forficata devido seu desenvolvimento e rápida adaptabilidade ao ambiente entrou 



65 

em fenofase de floração aos 3 meses após o plantio a campo. Essas floração ocorreu 

e forma incipiente em todos os isolados (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Quantidades totais de sementes por tratamento de B. forficata cultivadas 
com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo na primeira etapa 
floração. 
 

Tratamento 
Quantidade de 

sementes 

C 52 

T1 10 

T2 10 

T3 77 

T4 14 

T5 35 

 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Neste cenário pode-se inferir que o uso do vermicomposto pode estar 

beneficiando a produção de sementes (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Quantidades totais de sementes por tratamento de B. forficata cultivadas 
com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo na segunda etapa.  

 

Tratamento 
Quantidades de 

sementes 

C 192 

T1 318 

T2 810 

T3 506 

T4 990 

T5 185 

 

Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 
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Para a variável quantidade de sementes, as mudas B. forficata submetidas aos 

tratamentos com vermicomposto, e os diferentes tratamentos se sobressaíram em 

relação ao tratamento controle, com exceção da composição 80% vermicomposto (T5) 

(Tabela 10). 

Através destes dados podemos inferir que o vermicomposto estimulou a 

formação de flores e frutos. Em comparação com um ano após do plantio, a segunda 

etapa de floração e frutificação dos indivíduos que contem dosagens variadas de 

vermicomposto possuem o melhor desempenho nas quantidades de sementes, com 

exceção do vermicomposto 80% (T5).   

Estudos têm demonstrado que a adição de 80% de vermicomposto ao substrato 

não foi eficiente para quantidades de sementes, a maior proporção de vermicomposto 

possivelmente provocou alterações nos atributos físicos do substrato, ocasionando 

em uma maior porosidade, deixando o substrato menos denso e menos coeso, e/ou 

ter originado um desequilíbrio nutricional (DE FRANCESCHI et al., 2018) 

O uso de formulações com maiores proporções de vermicomposto, tem-se 

demostrado um substrato não muito promissor, é o que afirma Stefeen et al. (2010), 

que perceberam resultados inferiores em crescimento tanto de altura e número de 

folhas na produção de mudas de Antirrhinum majus (boca-de-leão). Danner et al. 

(2007) constatou que o substrato constituído por 80% e 100% de vermicomposto 

apresenta valores não adequados para o desenvolvimento em altura, área foliar e da 

parte aérea de mudas de Plinia sp. (jabuticabeira). 

No teste de germinação (Tabela 11) das sementes de B. forficata, os 

tratamentos com vermicomposto não apresentaram resultados satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Análise estatística para a variável percentual de germinação para a B. 
forficata cultivadas com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 
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480 dias após plantio a campo, pelo teste de Kruskal - Wallis a 5% de probabilidade 
de erro, na primeira etapa de floração. 
 

Tratamento 
Porcentual de 
germinação 

C  15,5 a* 
T1     6,5 ab 
T2   11,5 ab 
T3     4,8   b 
T4     9,5 ab 
T5     5,5   b  

CV % - 22,5 
 
*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal – Wallis 
em nível de 5% de probabilidade de erro para a variável germinação primeira etapa. 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Como relatado anteriormente a germinação se deu em duas etapas, a segunda 

etapa de floração o cenário se altera (Tabela 12), em comparação com a primeira 

etapa de germinação (Tabela 11). 

 

Tabela 12 – Análise estatística para a variável percentual de germinação para a B. 
forficata cultivadas com diferentes proporções de vermicomposto bovino e solo aos 
480 dias após plantio a campo, pelo teste de Kruskal - Wallis a 5% de probabilidade 
de erro, na segunda etapa de floração. 
 

Tratamento 
Porcentual de 
germinação 

C   16,1 ab 
T1         6,1     cd 
T2    22,2 a* 
T3           3,7       d 
T4       12,6   bc 
T5     14,1   b 

CV % - 36,4 
 
*Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal - Wallis 
em nível de 5% de probabilidade de erro para a variável porcentual de germinação segunda etapa. 
Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

O teste de germinação para as sementes de B. forficata produzidas com 

substrato vermicomposto mostrou diferenças de germinação de sementes oriundas 

de diferentes tratamentos. Popinigis (1977), sementes de qualidade dependem de um 
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conjunto de atributos tais como: genético, físicos, fisiológicos e sanitários que possam 

intervir no processo de desenvolvimento de uma nova planta. Além disso, o 

desenvolvimento inicial das mudas está intrinsicamente ligado com as reservas de 

nutrientes oriundos das sementes (SALDANHA et al., 2018). 

O tratamento controle (C), demostrou-se muito próximo ao melhor, e ou, o 

melhor tratamento, nas variáveis H, H/DAS, nº sementes, germinação, o que permite 

inferir que a espécie apresenta grande capacidade plástica para se adaptar aos mais 

variados substratos. Resultados similares foram analisados em mudas de Eugenia 

uniflora (pitangueira). As mudas da espécie expressaram resultados satisfatórios 

quando produzidas em substrato com baixas concentrações de vermicomposto 

(DALANHOL et al., 2016). 

Na análise de correlação, realizada através da análise de componentes 

principais – PCA, observa-se que o primeiro eixo apresentou autovalor de 3,738, 

explicando 78,88% da variância e o segundo autovalor de 0,618, explicando 13,04%. 

Com base nesses valores, pode-se considerar que as características morfológicas 

auxiliam na explicação das variações existentes dentro das espécies. 

No quadrante I existe correlação entre clorofila e tratamento T5, também neste 

quadrante nota-se uma correlação positiva entre T2 e H. 

A relação entre T2 e H pode estar relacionada as médias de altura 

apresentadas pelo tratamento ao longo do tempo. T3 apresentou as maiores médias 

em H aos 30 e 60 dias de avaliação, permanecendo com valores altos até o final da 

medição. 

A relação entre clorofila e T5 não está diretamente associada a concentração 

medida no tratamento, uma vez que não houve diferenças significativas entre 

tratamentos para essa variável. Vários fatores ambientais podem ocasionar a 

correlação das variáveis, sendo necessário, nos próximos estudos a coleta e 

correlação com outras variáveis ambientais, a fim de maiores inferências. 

 

 

 
Figura 2 - Diagrama de ordenação produzido por Análise de Componentes Principais 
para as características relacionadas a clorofila e altura para espécie M. ilicifolia. 
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Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Na análise de correlação entre as variáveis para a espécie B. forficata (Figura 

3) o primeiro eixo apresentou autovalor de 40,85, explicando 92,247 % da variância e 

o segundo autovalor de 3,10, explicando 7,017%. 

No quadrante I observa-se correlação entre flores e frutos e o tratamento T3. 

Esse tratamento apresenta 50 % de vermicomposto no substrato. Essa proporção 

intermediaria de vermicomposto parece ser a ideal, uma vez que verificou-se médias 

similares de sementes em todos os tratamentos, com exceção do vermicomposto 80% 

(T5).   

Estudos têm demonstrado que grandes quantidades de vermicomposto 

adicionado ao substrato não são eficientes, ao contrário, podem provocar alterações 

nos atributos físicos do substrato, podendo inclusive ocasionar desequilíbrio 

nutricional (DE FRANCESCHI et al., 2018). 
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Figura 3 – Diagrama de ordenação produzido por Análise de Componentes Principais 
para as características relacionadas a flores e frutos para espécie B. forficata. 
 

 

Onde: C = Controle; T1 = 20%; T2 = 40%; T3 = 50%; T4 = 60% e T5 = 80% de vermicomposto utilizados 
na composição do substrato. 
Fonte: Autor (2019). 
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4 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento a campo de B. forficata, produzidas com vermicomposto, 

demostrou que os tratamentos foram eficientes no crescimento com os substratos na 

composição de 60% e 40% de vermicomposto. 

Já para espécie M. ilicifolia, a utilização de vermicomposto foi eficiente para o 

desenvolvimento das mudas a campo em proporções de 80% e 40% de 

vermicomposto no substrato. 
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5 CONCLUSÃO GERAL 

 

O desenvolvimento a campo das espécies M. ilicifolia e B. forficata produzidas 

com insumos biológicos, tanto o vermicomposto quanto o Trichoderma spp., 

demostraram que B. forficata adaptou-se mais rapidamente ao sítio, sendo percebido 

melhores respostas no crescimento e desenvolvimento das plântulas. 

O desenvolvimento inicial da mudas a campo produzidas com Trichoderma spp. 

para as espécies de M. ilicifolia e B. forficata foi percebido melhores resultados pelas 

espécies de Trichoderma asperelloides e Trichoderma harzianum. Nas proporção 

elevadas de vermicomposto no substrato, para a espécie B. forficata, a mesma não 

apresentou-se eficiente no âmbito do estudo, assim dessa forma utilizar proporções 

menores de vermicomposto que terá melhores resultados. 

Salientando que as proporções mais eficientes foram as de 40 % e 60 % de 

vermicomposto na composição do substrato. Para a espécie M. ilicifolia as proporções 

de vermicomposto variaram de 40 % até 80 % na constituição de um substrato para o 

desenvolvimento efetivo das plântulas. 
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