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RESUMO 

OLIVEIRA, Andreza dos Santos. Semeadura direta e plantio de mudas para 
recuperação de nascentes no rio Piauitinga-SE. São Cristóvão: UFS, 2013. 58p. 
(Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas). 
 

Devido à intensa supressão da vegetação nativa em áreas de nascentes do Estado de 
Sergipe, pode-se notar um significativo quadro de degradação ambiental. Dessa forma, 
torna-se necessária a adoção de práticas que visem à recomposição da vegetação e estas 
podem ser realizadas através da regeneração artificial, com a semeadura direta ou plantio 
de mudas. Diante o exposto, o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o 
desenvolvimento de espécies florestais nativas em área de nascente na bacia hidrográfica 
do rio Piauitinga, no município de Salgado-SE, com relação aos métodos de regeneração 
artificial (semeadura direta e plantio de mudas), utilizando-se as espécies florestais nativas 
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Bren, Ceiba speciosa (A. St. Hill), Hymenaea 
stigonocarpa (Mart.) Hayne, Psidium guajava L. e Tabebuia aurea (Manso) Benth. & 
Hook. Análises da morfometria, determinação da umidade e qualidade fisiológica das 
sementes foram previamente realizadas em laboratório. O experimento em campo foi 
implantado em Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), em esquema fatorial com 
quatro repetições, em uma área anteriormente ocupada por pastagem, localizada no 
município de Salgado-SE. A semeadura direta e o plantio de mudas foram realizados em 
covas (30x30x30cm), com espaçamento de 1,5m x 1,5m, contendo 9 plantas por espécie 
em cada bloco, totalizando 90 plantas por bloco,  ocupando uma extensão de 0,1024 
hectares. Foram avaliadas as porcentagens de emergência e sobrevivência das plântulas em 
campo, desenvolvimento inicial das mudas e Taxa de Crescimento Relativo (TCR) até os 
300 dias após a implantação. A espécie que apresentou melhores índices de emergência e 
sobrevivência foi H. stigonocarpa com 74,44% e 48,89%, respectivamente. Na semeadura 
direta, nenhuma planta de A. macrocarpa sobreviveu. Na avaliação das características de 
crescimento em campo em relação à semeadura direta, observou-se maior crescimento em 
altura para P. guajava (25,84cm) e para diâmetro, T. aurea (6,51mm). No plantio de 
mudas, o maior crescimento em altura foi na C. speciosa (93,26cm) e a espécie T. aurea 
apresentou maior incremento em diâmetro (20,92mm). Houve diferença estatística na TCR 
das plantas, para as duas estratégias de plantio. As espécies T. aurea, C. speciosa e H. 
stigonocarpa apresentaram características viáveis para serem utilizadas por meio da 
semeadura direta e plantio de mudas em projetos de recuperação em áreas de nascentes 
degradadas. A estratégia de plantio que apresentou maiores médias em relação aos 
parâmetros avaliados foi o plantio de mudas, na recuperação da área estudada. 
  
Palavras-Chave: estratégias de plantio, desenvolvimento em campo, espécies florestais. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, Andreza dos Santos. Direct sowing and planting seedlings to nascent 
recovery in the river Piauitinga-SE. São Cristóvão: UFS, 2013. 58p. (Dissertation – 
Master Program in Agroecosystem). 
 
Due to the intense suppression of native vegetation in nascent areas of the State of Sergipe, 
one can notice a significant environmental degradation. Thus, it becomes necessary the 
adoption of practices aimed at the restoration of the vegetation and these can be carried 
through artificial regeneration with direct seeding or planting seedlings. Therefore, the 
study was carried to evaluate the development of native species in the Piauitinga watershed 
in Salgado-SE, with the artificial regeneration methods (direct sowing and planting 
seedlings), using the native forest species Anadenanthera macrocarpa  (Benth.) Bren, 
Ceiba speciosa (A. St. Hill), Hymenaea stigonocarpa (Mart.) Hayne, Psidium guajava L. 
and Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. Initially, were held the physical and 
physiological quality of the seeds analysis in laboratory and subsequently a field 
experiment was established in a randomized block delimitation (RBD) in a factorial design 
with four replications, in an area previously occupied by pasture, located in Salgado-SE. 
The sowing was carried in holes (30x30x30cm), with spacing of 1,5 m x 1,5 m with 9 
plants for species in every block and the planting of seedlings occurred similarly, totaling 
90 plants per block, occupying an area of 0,1024 hectares. Were evaluated the percentage 
of emergence and seedling survival in the field, the initial development of seedlings and 
Relative Growth Rate (RGR) until 300 days after implantation. The species that showed 
better rates of emergence and survival was H. stigonocarpa with 74,44% and 48,89% 
respectively. Any plant of A. macrocarpa survived. In the of characteristics evaluation of  
growth in the field in relation to tillage, there was greater growth in height for P. guajava 
(25,84 cm) and diameter, T. aurea (6,51 mm). In planting seedlings, the more growth on 
the height was in the C. speciosa (93,26 cm) and the specie T. aurea presented greater 
increment in diameter (20,92 mm). There was statistical difference in the RGR of plants 
for planting two strategies. The species T. aurea, C. speciosa  and H. stigonocarpa 
characteristics presented viable for use by direct seeding and planting seedlings in the 
recuperation of degraded areas of nascent. The strategy of planting that had higher 
averages for the parameters evaluated was the planting of seedlings in recuperation of the 
area studied. 
 
Key-words: planting strategies, field on development, forest species. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos nota-se um grande avanço sobre as discussões, tanto por parte da 

população e dos órgãos ambientais, quanto por parte do meio científico, quando se trata da 

importância dos recursos hídricos, visto que estes são necessários para a sobrevivência dos 

seres humanos e para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas naturais. 

Os ecossistemas naturais vêm sofrendo extenso processo de degradação, devido às 

atividades antrópicas, à poluição do meio ambiente e à ocupação indevida de áreas de 

preservação, em consequência do elevado crescimento populacional (CABANELAS e 

MOREIRA, 2007).  

A exploração contínua dos recursos naturais é um fator resultante da utilização de um 

desenvolvimento que tem como base a exploração realizada sem um planejamento adequado e 

sem a preocupação com os impactos para as futuras gerações, ocasionando uma redução 

significativa das áreas florestais (FERREIRA e SANTOS, 2012). Para minimizar os impactos, 

torna-se necessária a restauração destas áreas. 

Na restauração de áreas localizadas em pequenas propriedades, as questões 

econômicas passam a ter maior importância, pois retratam os espaços já ocupados por alguma 

atividade econômica responsável pelo sustento das famílias dos agricultores. 

A ponderação dos obstáculos sociais e econômicos para a ampliação da restauração 

das áreas de preservação permanente, nos limites legais de matas ciliares, torna-se necessária 

para a formulação de uma política pública consistente, pois a degradação e a perda de solo 

contribuem de forma significativa para a diminuição da renda dos moradores no meio rural 

(CHABARIBERY et al., 2008).  

Sendo essencial para o equilíbrio ambiental, a vegetação ciliar atua na proteção da 

água e do solo, minimizando o assoreamento dos rios e o aporte de poluentes e, além de criar 

corredores ecológicos favorecendo o fluxo gênico entre os remanescentes, fornecem 

alimentação e abrigo para a fauna e funcionam como barreiras contra a disseminação de 

pragas e doenças nos cultivos agrícolas (CHABARIBERY et al., 2008). 

Quando o solo está protegido pela vegetação nativa, a infiltração irá aumentar e as 

nascentes serão melhor alimentadas. Com isso, nota-se que o solo protegido funciona como 

um reservatório de água e como um filtro, liberando-a de maneira contínua, regular e de boa 

qualidade para ser utilizada (BRAGA, 2011). 
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Com o impacto antrópico sobre os recursos hídricos, pode-se notar a elevada 

degradação da vegetação que protege os mananciais, deixando o solo exposto. Dessa forma, a 

área degradada perderá sua capacidade de auto-recuperação e, dependendo do grau de 

exploração, o processo de regeneração natural será inviabilizado, tornando-se necessária a 

intervenção humana para a recuperação dessas áreas.  

Podem ser empregados dois métodos para a recuperação de áreas degradadas: a 

regeneração natural que se torna dependente da presença de um banco de sementes e plântulas 

ativos na área e da presença de dispersores, ou a regeneração artificial através da semeadura 

direta ou plantio de mudas.  

Tratando-se da regeneração artificial, o plantio de mudas dos diferentes grupos 

ecológicos é o método mais utilizado no Brasil. Contudo, a semeadura direta utilizando 

espécies florestais nativas, vem apresentando vantagens principalmente para pequenos 

produtores, por meio da redução de custos de implantação, possibilidade de operações em 

áreas de difícil acesso e uma significativa diminuição da mão de obra na implantação e 

manutenção nas áreas em processo de recuperação. 

A escolha entre a regeneração natural ou artificial deve ser realizada de acordo com os 

locais que serão revegetados ou com o objetivo desejado (KLEIN, 2005). Assim, torna-se 

necessária a adoção de ações que visem promover a recomposição da vegetação dos 

ecossistemas de forma mais eficiente, e com isso garantir a manutenção da qualidade e a 

disponibilidade dos recursos hídricos (FERREIRA et al., 2009).  

É importante ressaltar que para uma eficiente recomposição da vegetação, desenvolver 

novas tecnologias e formas de manejo para recuperar áreas degradadas é indispensável a 

intensificação de pesquisas que possam contemplar, entre outras linhas, a interação de 

informações sobre a fenologia, ciclagem de nutrientes do solo, físico-química e microbiologia 

do solo e a autoecologia das espécies vegetais (PATRICIO, 2009). 

Ao realizar o diagnóstico do estado de conservação de 65 nascentes do Riacho Grilo, 

inserido na bacia hidrográfica do rio Piauitinga, Santos (2009) constatou que 62 (95,38%) 

encontravam-se degradadas, 2 (3,08%) perturbadas e 1 (1,54%) preservada. 

Assim, devido à intensa remoção da vegetação nativa em áreas de nascentes no Estado 

de Sergipe, tornando-se perceptível um significativo quadro de degradação ambiental, este 

trabalho foi realizado com os seguintes objetivos: testar a correlação do tamanho e da massa 

das sementes com a emergência de plântulas e com a sobrevivência das mudas em áreas de 

nascentes do rio Piauitinga; relacionar as variáveis ambientais, temperatura e precipitação, 

com a emergência de plântulas na semeadura direta; avaliar e monitorar o estabelecimento das 
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espécies e comparar os métodos de regeneração artificial (semeadura direta x plantio de 

mudas). 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 A bacia hidrográfica do rio Piauitinga  

O Estado de Sergipe destaca-se pela exuberância em seus recursos naturais 

disponíveis, dentre eles os recursos hídricos. Inserida nesse Estado, a bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga possui grande valor socioeconômico para a região Centro-Sul, visto que abastece 

parte da população dos municípios de Estância, Salgado, Lagarto, Boquim, Simão Dias e 

Riachão do Dantas (MOREIRA, 2008).  

Nessa região, a vegetação nativa cedeu lugar aos cultivos de cana-de-açúcar, coco-da-

baía e fruticultura, que ocupam grandes áreas. Contudo, a principal atividade econômica 

historicamente desenvolvida na bacia hidrográfica, explicando o seu grande desmatamento, 

foi a criação de gado, onde as áreas ciliares da Mata Atlântica e outras formações vegetais 

nativas, cederam lugar às pastagens plantadas (FONTES et al., 1999). 

A ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Piauitinga ocorreu de maneira 

imprópria, principalmente em relação à ocupação do entorno das nascentes e margens dos 

cursos d’água, que são consideradas áreas de preservação permanentes e responsáveis pela 

manutenção tanto da qualidade quanto da quantidade de água produzida (SANTOS, 2009). 

 Os impactos na bacia hidrográfica do rio Piauitinga ocorrem devido à ação antrópica, 

através da supressão da vegetação nas áreas das nascentes; captação e utilização de forma 

inadequada das suas águas; retirada imprópria de areia e contaminação por despejos de 

resíduos domésticos, agrícolas e industriais e erosão nas margens dos cursos d’água 

promovendo o assoreamento destes (LUCAS et al., 2010). No município de Salgado, o 

despejo direto de manipueira (resíduo da mandioca) no processo de fabricação da farinha e 

derivados é bastante nocivo à vida aquática, matando peixes e plantas ao longo dos rios 

(FONTES et al., 1999). 

 Mesmo considerando-se a importância concernente à preservação das áreas de 

preservação permanente, é notável o desrespeito à legislação ambiental quando se trata da 

retirada da vegetação nativa nestas, principalmente no entorno de nascentes, onde são 

exploradas para o cultivo agrícola e pastagens, além da construção de pequenas represas, pela 

comunidade, para o uso doméstico d’ água (LUCAS et al., 2010). 

 Diante o exposto, mostra-se a necessidade da realização de estudos que visem à 

caracterização e identificação dos problemas ambientais existentes em áreas de preservação 

permanente, dando suporte às ações de recuperação e preservação dos recursos naturais, 

devido à carência de dados disponíveis (SANTOS, 2009). 



 
 

5 
 

  
  
 

2.2 Vegetação ciliar e sua importância  

A vegetação ciliar pode ser definida como toda vegetação localizada às margens de 

cursos d’água, independente de sua extensão, de sua região de ocorrência e de sua 

composição florística (AB’SABER, 2004). Ela possui o importante papel de interceptar parte 

da precipitação, atuando na minimização do impacto das gotas da chuva com a superfície e a 

consequente desagregação das partículas do solo, reduzindo assim o processo erosivo 

(TRENTIN e SIMON, 2009).  

Além disso, a vegetação ciliar é responsável por manter a qualidade da água dos rios, 

controlar o regime hídrico, manter a fauna aquática, melhorar os aspectos da paisagem e a 

qualidade de vida da população (CRISTIANO et al., 2011). Estes ambientes apresentam uma 

elevada heterogeneidade, incorporando grande diversidade de espécies e influências da 

vegetação do entorno. Ajusta-se à topografia regional e ao regime hídrico à montante, são 

sensíveis à ação de animais aquáticos, terrestres, arborícolas e aéreos, sempre estando entre 

harmonia e tensão com a paisagem e a biota locais (BROWN JR., 2004). 

Milhões de brasileiros são beneficiados com as águas que afloram do lençol freático, 

formando diversos rios que irão abastecer as cidades, mas com a supressão da vegetação 

nativa, surgem problemas como a escassez de água, que já é notada em várias cidades, sendo 

este um dos principais motivos para a preservação e a recuperação das áreas ciliares (SILVA 

et al., 2010). 

Portanto, a vegetação ciliar atua na preservação dos mananciais hídricos fluviais, que 

desempenham importante função social e ecológica por meio do abastecimento público, 

irrigação, uso industrial, preservação da biodiversidade e manutenção do equilíbrio ecológico 

(ÁVILA et al., 2011). 

 

2.3 Nascentes: causas e consequências da degradação 

As nascentes, também denominadas de olhos d’água, são manifestações superficiais 

dos lençóis freáticos que originarão uma fonte de água acumulada ou cursos d’água 

(CALHEIROS et al., 2004). Elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de 

reservatório, regime de águas e estado de conservação. 

Segundo a metodologia proposta por Pinto et al. (2005), de acordo com o tipo de 

reservatório, as nascentes podem ser pontuais ou difusas: as pontuais são aquelas que 
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apresentam a ocorrência de fluxo d’água em apenas um local no terreno e as difusas são 

nascentes em que não há um ponto definido no terreno. Dessa forma, apresentam vários olhos 

d’água, sendo exemplos dessa categoria as áreas brejosas. 

Em relação ao regime de águas, as nascentes podem ser classificadas em perenes, 

quando apresentam fluxo de água contínuo, até mesmo na estação seca; e as intermitentes, 

quando apresentam fluxo durante a estação chuvosa e desaparece logo em seguida (CASTRO, 

2007). 

Pinto et al. (2005) classificaram as nascentes quanto ao estado de conservação em três 

categorias: a) preservadas, quando apresentam pelo menos 50m de vegetação no entorno da 

nascente, medidas a partir do olho d’água em nascentes pontuais ou a partir do olho d’água 

principal em nascentes difusas; b) perturbadas quando não apresentam 50m de vegetação em 

seu entorno, mas apresentam bom estado de conservação, mesmo estando ocupadas por 

pastagem ou agricultura e; c) degradadas, quando se encontram com alto grau de perturbação, 

com pouca ou nenhuma vegetação no entorno de 50m do olho d’água, e/ou com solo 

compactado, presença intensa de gado, com erosões e voçorocas ou com influência intensa de 

atividades antrópicas.  

Em algumas populações que residem na zona rural, próximo às áreas de nascentes, a 

água é destinada de forma inadequada para uso doméstico, dessedentação de animais de 

criação e a irrigação e, com isso, observa-se assim, o alto nível de degradação nas regiões do 

entorno dos olhos d’água (BRAGA, 2011).  

Dentre as causas da alteração das áreas ciliares pode-se mencionar a supressão da 

vegetação nas propriedades rurais para o plantio de culturas agrícolas; expansão das áreas 

urbanas em locais sujeitos a deslizamento; obtenção de madeiras para utilização na construção 

civil; incêndios acidentais ou incêndios criminosos; extração de areia nos rios para serem 

destinadas às obras na expansão imobiliária e etc (MARTINS, 2007). 

A supressão da vegetação dos ecossistemas promove alteração na estrutura das 

comunidades vegetais e na diversidade das espécies existentes, o que consequentemente irá 

afeta a dinâmica e a sucessão ecológica (MILLER JUNIOR, 2008). 

Em áreas que tiveram sua vegetação suprimida, quando se trata da realização de 

projetos de recuperação, o conhecimento dos aspectos ecológicos dos ecossistemas locais é 

um fator crucial para seu sucesso. Dessa forma, merecem destaque atributos sobre o processo 

de dispersão das espécies florestais da área do entorno, as formas de predação de sementes, o 

desenvolvimento das plântulas, a competição entre as espécies, os fatores climáticos locais e a 

sazonalidade da umidade (FURLAN e NUCCI, 1999).  
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Para um adequado aproveitamento da água proveniente das nascentes, é desejável que 

esta tenha uma regular distribuição de vazão ao longo do ano. Isso é de suma importância, 

tanto para o uso econômico e social da água, quanto para a manutenção do regime hídrico do 

corpo d’água que recebe sua contribuição, garantindo dessa forma a disponibilidade de água, 

principalmente no período de estiagem, pois é o de maior necessidade (BRAGA, 2011). 

 

2.4 Estratégias de recuperação ambiental em áreas de nascentes 

Após a exploração excessiva das terras utilizadas para cultivos agrícolas e pecuária, na 

maioria das vezes, estas são abandonadas em várias regiões, surgindo assim a necessidade de 

se realizar a sua recuperação, principalmente através da identificação de barreiras que possam 

impedir a recuperação da vegetação após o abandono (BONILLA-MOHENO e HOLL, 2010). 

A recuperação dessas áreas deve ser iniciada com o estabelecimento de planos que se 

ponderem em conjunto com os aspectos ambientais, os estéticos e também os sociais, 

levando-se em consideração o objetivo final que se quer da área, permitindo dessa forma um 

novo equilíbrio ecológico (SILVA et al., 2008).  

É imprescindível a realização de um levantamento da flora e da fauna local, visto que 

as vegetações ciliares podem apresentar heterogeneidade devido à ocupação de diferentes 

lugares ao longo do curso de um rio; analisar as características físicas (textura, estrutura, 

porosidade e etc.) e químicas do solo e realizar um levantamento das populações humanas que 

residem no entorno. Após a conclusão dos levantamentos e diagnósticos, pode-se definir qual 

a melhor estratégia de recuperação, e de preferência, com a participação da população local 

(CRISTIANO et al., 2011). 

A quantidade de estudos sobre a recuperação vem se intensificando através da busca 

de novas metodologias para que possam ser melhoradas as características físicas, químicas e 

biológicas do solo, bem como melhorar o aspecto visual dessas áreas (COSTA et al., 2008).  

Caso não ocorra a sucessão natural na área desmatada, algumas espécies podem se 

tornar raras, além de comprometer algumas funções da vegetação, inclusive dos organismos 

que dependem dela. Dessa forma, a falta da dispersão de sementes, a intensificação da 

predação destas (BONILLA-MOHENO e HOLL, 2010) e a presença de plantas invasoras que 

irão competir por luz, nutrientes e água (COIFFAIT-GOMBAULT et al., 2012) podem ser 

destacadas como barreiras para o estabelecimento e desenvolvimento das espécies árboreas 

durante o processo de regeneração. 
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Nestes casos, a semeadura direta ou o plantio de mudas dessas espécies alvo é 

necessário para acelerar o processo de recuperação (BONILLA-MOHENO e HOLL, 2010).  

2.4.1 Semeadura direta 

A técnica da semeadura direta em projetos de reflorestamento pode ser definida como 

o uso de sementes das espécies de interesse diretamente no solo da área que irá ser 

reflorestada. Pode ser executada em toda a área, em faixas alternadas, ou em pontos, onde esta 

é mais adequada, permitindo maior domínio sobre a densidade do povoamento recém criado 

(GALON et al., 2007).  

O uso de espécies florestais, por meio do plantio direto de sementes, pode ser 

realizado para as pioneiras, em áreas que não possuam cobertura florestal e para as 

secundárias tardias e clímax, em áreas de florestas secundárias (KAGEYAMA e GANDARA, 

2004).  

A semeadura direta pode ser um método viável para a regeneração em locais 

sucessionais iniciais dependendo das espécies utilizadas, sendo que as mais promissoras são 

aquelas que possuam pelo menos uma das seguintes características: sementes  disponíveis em 

grandes quantidades e por longos períodos, com elevada viabilidade e rápida germinação; alta 

taxa de crescimento e baixa sensibilidade à competição com plantas invasoras (DOUST et al., 

2006). 

Uma das principais vantagens no uso da semeadura direta para recuperação de 

ecossistemas florestais degradados é a possibilidade de reduzir os custos de implantação, visto 

que também devem ser observadas as condições sócio-econômicas das comunidades locais, 

onde a restauração será realizada, além de envolvê-las na execução do projeto (FERREIRA e 

SANTOS, 2012).  

Estas peculiaridades tornam o sistema mais apropriado para o reflorestamento de 

pequenas áreas, em que os proprietários podem executar a semeadura de forma escalonada no 

tempo, necessitando de poucas ferramentas, geralmente realizado em locais de difícil acesso 

ou onde o preparo do solo é dificultado por diversos motivos (SMITH, 1986). Segundo 

Ferreira et al. (2007a), mesmo apresentando bons resultados ecológicos e econômicos, a 

técnica da semeadura direta ainda é pouco utilizada nos países tropicais.  

Para o sucesso da semeadura direta é imprescindível a utilização de sementes de boa 

qualidade, sendo que esta pode ser avaliada com base no poder germinativo e vigor de cada 

lote a ser trabalhado, podendo proporcionar uma boa a germinação nas condições de campo 
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(BOTELHO e DAVIDE, 2002). Estes autores afirmaram que as sementes que possuem baixo 

vigor não são aptas para germinarem em condições adversas e, na maioria das vezes quando 

germinam, não originam plântulas vigorosas o suficiente para se estabelecerem, causando o 

insucesso nos programas de recuperação. 

 Da mesma forma que para o plantio de mudas de espécies nativas, a técnica de 

semeadura direta deve ser conduzida com cuidados fitossanitários, desde a escolha dos lotes 

de sementes até o manejo dos indivíduos doentes ou atacados por pragas em campo.  

Após a realização de experimento, Lacerda e Figueiredo (2009) avaliaram a eficiência 

da semeadura direta com espécies florestais nativas, como metodologia de recuperação de 

mata ciliar. As espécies utilizadas foram Senna spectabilis, Anadenanthera macrocarpa, 

Guazuma ulmifolia, Triplaris surinamensis, Enterolobium contortisiliquum e Tabebuia sp. 

Após a realização do trabalho, os autores concluíram que as espécies T. surinamensis e E. 

contortisiliquum se destacaram quanto à germinação e sobrevivência em campo, sendo 

indicadas para utilização por meio da semeadura direta.  

Cartaxo (2009) avaliou a viabilidade técnica e econômica de três diferentes estratégias 

de recuperação (plantio de mudas, semeadura direta e transplantio de plântulas), utilizando 

espécies florestais, para a recuperação de mata ciliar na Usina Monte Alegre, litoral norte da 

Paraíba. O autor concluiu que a semeadura direta mostrou viabilidade econômica e melhor 

desempenho em relação à altura e diâmetro dos indivíduos. E as espécies mais indicadas 

foram Delonix regia , Anacardium occidentale, Bauhinia forficata, Caesalpinia leiostachya e 

Inga ingoides. Destaca-se neste caso, que as espécies Delonix regia e Bauhinia forficata são 

exóticas. 

 

2.4.2 Plantio de mudas 

A técnica de recuperação florestal mais comumente observada no Brasil é o plantio de 

mudas. Dentre as principais vantagens pode-se observar o controle da densidade de plantio, 

pela alta sobrevivência e pelo espaçamento regular obtido, facilitando os tratos silviculturais. 

Assim, a qualidade da muda é responsável por assegurar uma maior sobrevivência e 

crescimento inicial ou então pode ser responsável pela alta mortalidade, por elevar o custo de 

implantação e comprometer o crescimento da floresta (BOTELHO e DAVIDE, 2002).  

A produção de mudas de espécies florestais em larga escala para plantios comerciais, 

recuperação de áreas degradadas e recomposição de florestas faz com que haja grande procura 

por alternativas que visam melhorias no manejo dessas espécies, produzindo mudas 
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resistentes, mais capacitadas a sobreviver às adversidades encontradas no campo e minimizar 

as perdas pós-plantio (SOUZA et al., 2006). 

Para a escolha das espécies utilizadas nos projetos de recuperação de áreas 

degradadas, devem-se observar as seguintes recomendações: plantar espécies nativas com 

ocorrência na região, plantar o maior número possível de espécies para gerar alta diversidade, 

utilizar a combinação de espécies pioneiras e clímax e plantar espécies atrativas à fauna 

(MARTINS, 2007). Para esta finalidade são empregados na maioria das vezes modelos 

baseados no conceito de sucessão secundária realizados por meio do plantio de mudas, 

associando-se espécies com diferentes grupos sucessionais (FERREIRA et al., 2009). A 

disposição ainda pode ser feita aleatoriamente, em arranjos de agrupamentos ou com base nos 

estudos florísticos e fitossociológicos (BOBATO et al., 2008). 

A utilização de mudas de espécies de rápido crescimento pode ser eficiente para 

acelerar o processo de recuperação. Em cerca de um a três anos após o plantio, torna-se 

possível assegurar o domínio das espécies arbóreas e reduzir a competição com espécies 

invasoras, por meio do sombreamento (SUGANUMA et al., 2008). 

Também se deve analisar, para a escolha das espécies, se o plantio terá a finalidade de 

recuperar áreas degradadas, áreas de preservação permanente, ou ainda, o reflorestamento 

para a produção de madeira, levando-se em consideração as espécies mais adequadas para 

cada situação (SANTOS, 2010). 

Após o plantio, deve ser realizado o monitoramento da vegetação para fornecer 

informações sufientes sobre o desenvolvimento e estabelecimento das espécies e, assim, 

determinar se o ecossistema está realmente recuperando-se e evoluindo de acordo com o 

objetivo desejado (COIFFAIT-GOMBAULT et al., 2012).  

Em um experimento realizado, Lima et al. (2009) verificaram a sobrevivência e o 

desenvolvimento de espécies implantadas na área de preservação permanente no entorno do 

reservatório de água, da Fazenda Mandaguari-MG. Das espécies avaliadas, notou-se que 

Anadenanthera colubrina, Aspidosperma tomentosum, Cedrela fissilis, Enterolobium 

contortisiliquum, Ormosia arborea e Zanthoxylum rhoifolium foram as que apresentaram 

maiores taxas de sobrevivência e Guazuma ulmifolia apresentou maiores taxas de altura e 

crescimento diamétrico, sendo espécies recomendadas para a recuperação da área de estudo, 

por meio do plantio de mudas. 
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2.5 Aspectos legais aplicados às áreas de preservação permanentes 

No Brasil existem leis, resoluções e portarias na área ambiental, referentes à 

preservação das áreas que protegem os corpos d’água, onde se considera que sua preservação 

é de suma importância (CRISTIANO et al., 2011).  

De acordo com a legislação ambiental, citada na Lei de Proteção da Vegetação Nativa 

(Lei Federal nº 12.651/12), criada após a revogação do Código Florestal, as matas ciliares são 

consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) e devem ser mantidas intactas, tendo 

em vista a garantir a preservação dos recursos hídricos, dar estabilidade geológica e assegurar 

a biodiversidade, bem como o bem-estar das populações (BRASIL, 2012). 

A preservação das matas ciliares engloba também o entorno de lagos, lagoas e 

reservatórios d’água naturais ou artificiais, nascentes, ainda que intermitentes; qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura (BRASIL, 2012). 

Como mostra o artigo 4o da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, as faixas marginais 

a serem preservadas estão relacionadas com a largura dos corpos d’água, e passam a ser 

consideradas as florestas e outras formas de vegetação natural quando situadas: 

 a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja: de 30 metros para os cursos d'água com menos de 10 

metros de largura; de 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de 

largura; de 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura; de 

200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura e de 500 metros 

para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. 

O artigo 8o mostra que a intervenção ou a supressão da vegetação nas áreas de APP 

somente poderá ser autorizada mediante caso de utilidade pública, de interesse social ou de 

baixo impacto ambiental. No §1o desse mesmo artigo, menciona que a supressão de vegetação 

nativa no entorno de nascentes só poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. E no 

artigo 9o, frisa que é permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação 

Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental 

(BRASIL, 2012). 

Apesar da legislação brasileira ser rígida em relação aos seus critérios para a proteção 

da vegetação ciliar, esta continua sendo suprimida constantemente em várias regiões do 

Brasil, devido à falta de fiscalização.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Escolha das espécies, coleta, beneficiamento e armazenamento das sementes 

O processo de escolha das espécies (Tabela 1) foi realizado por meio da ocorrência 

destas no entorno da região, e das grandes potencialidades em relação às características 

ecológicas e silviculturais observadas nos trabalhos de recuperação de áreas degradadas.  

TABELA 1. Espécies selecionadas para o estudo de recuperação de áreas de nascentes 
degradadas, por meio do plantio de mudas e semeadura direta, no município Salgado, Estado 
de Sergipe. Classificação Sucessional (CS): P – pioneira; Si – secundária inicial; St – 
secundária tardia. São Cristóvão-SE, UFS, 2013  
 

Nome Científico Nome vulgar Família CS 
Anadenanthera macrocarpa (Benth). Bren Angico  Fabaceae-Mimosoideae Si 
Ceiba speciosa (A. St.-Hill.) Paineira  Malvaceae Si 
Hymenaea stigononocarpa (Mart.) Hayne Jatobá-mirim Fabaceae-Caesalpinioideae St 
Psidium guajava L. Goiabeira Myrtaceae P 
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook Craibeira Bignoniaceae  P 

 

Para a escolha das espécies utilizadas, devem-se observar as seguintes 

recomendações: plantar espécies nativas com ocorrência na região, plantar o maior número 

possível de espécies para gerar alta diversidade, utilizar a combinação de espécies pioneiras e 

clímax e plantar espécies atrativas à fauna (MARTINS, 2007). Assim, foi realizada a seleção 

das espécies para a realização do trabalho, adotando as categorias propostas respectivamente 

por Marangon et al., 2007; Donadio et al., 2009; Silva e Corrêa, 2008; Rodrigues et al., 2010 

e Matos et al., 2003, onde foram classificadas em pioneira, secundárias inicial e secundária 

tardia, as espécies utilizadas foram Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Bren, Ceiba speciosa 

(A. St.-Hill.), Hymenaea stigonocarpa (Mart.) Hayne, Psidium guajava L. e Tabebuia aurea 

(Manso) Benth. & Hook. 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Bren, é uma espécie conhecida popularmente 

como angico, pertecente à família Fabaceae-Mimosoideae, possui altura de 13-20 m, com 

tronco de 40-60 cm de diâmetro; folhas compostas bipinadas, com foliólulos rígidos; fruto 

legume deiscente achatado, contendo 5-10 sementes. É uma plana decídua, pioneira, heliófita 

e seletiva xerófita, característica das capoeiras e florestas secundárias situadas em terrenos 

arenosos. Produz uma grande quantidade de sementes viáveis e em um kg contém 

aproximadamente 7.600 sementes (LORENZI, 2008). 
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Ceiba speciosa (A. St.-Hill.), conhecida como paineira é uma espécie que pertence à 

família Malvaceae. Planta aculeada de 15-30 m de altura, dotada de ampla copa globosa. 

Tronco cilíndrico e volumoso de 80-120 cm de diâmetro; folhas compostas digitadas; fruto 

cápsula sublenhosa e deiscente, com sementes envoltas por fibras brancas (painas). É uma 

planta decídua, heliófita, seletiva higrófila característica da floresta latifoliada semidecídua. 

Produz anualmente grande quantidade de sementes viáveis, amplamente disseminadas pelo 

vento e em um kg de sementes, contém aproximadamente 5.700 unidades (LORENZI, 2008). 

Hymenaea stigonocarpa (Mart.) Hayne, conhecida como jatobá-mirim, jutaí ou 

jatobá-capo pertence à família Fabaceae-Caesalpinioideae. É uma planta com altura de 6-9 m, 

com tronco de 30-50 cm de diâmetro; folhas alternadas espiraladas, compostas bifolioladas; 

folíolos ovalados; fruto legume com epicarpo marrom, indeiscente, contendo 2-4 sementes 

duras envoltas por polpa farinácea amarelada. É decídua, heliófita, seletiva xerófita, 

característica de formações abertas, apresenta dispersão ampla e irregular, porém sempre em 

terrenos bem drenados. Produz anualmente grande quantidade de sementes, onde em um kg 

destas, contém cerca de 320 unidades (LORENZI, 2008). 

Psidium guajava L., conhecida como goiabeira, pertence à família Myrtaceae, 

possuindo altura de 3-6 m, dotada de copa aberta, com tronco tortuoso de 20-30 cm de 

diâmetro; folhas opostas, simples; furto baga globosa, com polpa branca, amarela ou 

vermelha. Planta semidecídua, heliófita e seletiva higrófila, ocorre principalmente nas 

formações abertas de solos úmidos e apresenta intensa regeneração espontânea em capoeiras, 

graças à ampla disseminação proporcionada pela avifauna. Em um kg de sementes, encontra-

se cerca de 71.400 unidades (LORENZI, 2008). 

Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook, é conhecida popularmente como craibeira 

e pertence à família Bignoniaceae. Possui altura de 12-20 m e um tronco tortuoso de 30-40 cm 

de diâmetro e casca suberosa; folhas compostas digitadas, coriáceas, glabras; fruto cápsula 

septicida. É uma planta perenifólia ou semidecídua, ocorrendo de maneira esparsa em terrenos 

bem drenados e em agrupamentos quase homogêneo em solos muito úmidos. Um kg de 

sementes contém em média 6.700 unidades (LORENZI, 2008). 

Os frutos de cada espécie foram coletados nos municípios de São Cristóvão, Canindé 

do São Francisco, Aracaju e Pirambu, Estado de Sergipe e o período de coleta ocorreu nos 

meses de novembro/2011 para as espécies A. macrocarpa e C. speciosa; janeiro/2012 para T. 

aurea e P. guajava e outubro/2011 para H. stigonocarpa. Seguindo as recomendações de 

Kageyama e Gandara (1999), respeitou-se uma distância mínima de 50m entre as árvores-
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matrizes, onde a coleta foi realizada buscando-se assegurar uma boa variabilidade genética e 

representatividade das populações arbóreas ainda presentes no Estado.  

A coleta foi realizada diretamente nas árvores-matrizes, com auxílio de podão e lona 

plástica, sendo os frutos transportados em sacos de polipropileno trançado e depositados no 

Viveiro Florestal da Universidade Federal de Sergipe para posterior beneficiamento. Os 

métodos de beneficiamento empregados para a extração das sementes seguiram as 

recomendações de Davide e Silva (2008) e após a extração, as sementes foram 

acondicionadas em sacos plásticos transparentes impermeáveis, pesadas, etiquetadas e 

armazenadas em câmara fria (6º-9ºC e 60-65 % de umidade), até a realização dos testes com 

sementes (março/2012) e a instalação do experimento no campo (julho/2012). 

3.2 Características físicas das sementes 

 A determinação da qualidade inicial dos lotes de sementes foi realizada no Laboratório 

de Tecnologia de Sementes, do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal 

de Sergipe. 

Para a avaliação das características morfométricas foram utilizadas 100 sementes de 

cada espécie com auxílio de um paquímetro digital (0,01mm) da marca Digimess YT202, 

obtendo-se valores de comprimento, largura e espessura (mm). A avaliação da massa das 

sementes, peso de mil sementes e número de sementes por kg foram obtidos em balança de 

precisão com 3 casas decimais. 

Seguindo as recomendações das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) foi 

determinado o grau de umidade, utilizando-se 4 repetições de 25 sementes e as mesmas foram 

colocadas em cápsulas de alumínio, pesadas e, em seguida secas na estufa a 105°C± 2, 

durante 24 horas. O cálculo foi realizado por meio da expressão:  

% u =
100 (P − p)

P − t
 

P: peso inicial – o peso do recipiente e sua tampa, mais o peso da semente úmida; 

p: peso final – o peso do recipiente e sua tampa, mais o peso da semente seca; 

t: tara – o peso do recipiente com sua tampa. 

3.3 Avaliação da qualidade fisiológica das sementes 

A determinação da viabilidade inicial das sementes foi realizada por meio de teste de 

germinação, utilizando-se 4 repetições de 25 sementes. Nas sementes de Hymenaea 
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stigononocarpa foi realizada a quebra da dormência, por meio do desponte, com auxílio de 

uma tesoura de poda com corte em região oposta ao hilo, para facilitar a absorção de água e 

uma germinação uniforme. 

Para evitar a infestação por micro-organismos, as sementes foram desinfestadas com 

água sanitária a 2% durante dois minutos, seguida de lavagem em água destilada.  

O teste de germinação foi realizado em câmara de germinação do tipo B.O.D., com 

temperatura de 25ºC, sob luz contínua. O substrato empregado foi areia (lavada, peneirada 

com malha de 1mm e esterilizada em estufa a 120ºC por 24h). As sementes das espécies 

Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa  e Psidium guajava foram semeadas sobre 

substrato em caixas plásticas tipo gerbox (11x11x2,5cm) e as sementes das espécies Tabebuia 

aurea e Hymenaea stigononocarpa em bandejas plásticas (26,5x17,5x5,5cm). Logo em 

seguida, adicionou-se uma camada de areia, cuja quantidade foi proporcional à espessura da 

semente. Sempre que necessário, o substrato foi regado para manter as sementes em 

condições favoráveis à germinação e ao desenvolvimento das plântulas.  

Após a montagem dos testes de germinação, as avaliações foram realizadas a cada dois 

dias, considerando-se germinadas as plântulas normais com raiz primária, hipocótilo, 

cotilédones, epicótilo e protófilos abertos. Ao final 40 dias de avaliação, as sementes não 

germinadas foram classificadas em sementes dormentes, duras ou deterioradas, conforme  

recomendações descritas na Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

3.4 Produção de mudas 

As mudas foram produzidas no Viveiro Florestal da Universidade Federal de Sergipe, 

no período de setembro de 2011 a fevereiro de 2012, sendo empregada a semeadura em 

canteiro para as espécies A. macrocarpa, P. guajava, T. aurea e C. speciosa e a semeadura 

diretamente nos recipientes para a espécie H. stigonocarpa.  

A semeadura foi feita em canteiro de areia, em local sombreado (sombrite 50%) e 

irrigado três vezes ao dia. Quando as mudas atingiram 5 a 10 cm de altura, foi realizado o 

transplante para o recipiente, permanecendo sob o telado de 15 a 20 dias e em seguida foram 

levadas a pleno sol para a aclimatação. 

O recipiente utilizado para a produção de mudas foi saco de polietileno preto 

(10x25cm), tendo como substrato: terra de subsolo, areia de rio e esterco curtido na proporção 

3:1:1. Foram incorporados 5 Kg de superfosfato simples, 500 g de cloreto de potássio e 300 g 
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de FTE (Fritted Trace Elements) por m3 de substrato, para a adubação inicial, conforme 

recomendação de Faria (1999). 

Após serem postas a pleno sol, as mudas receberam a adubação de cobertura, onde 

foram utilizados 60g de cloreto de potássio e 25 g de sulfato de amônio diluídos em 10 L de 

água. Cada muda recebeu 2 mL por adubação.  

As mudas foram levadas a campo com as alturas (cm) e diâmetros (mm) médios de 27, 

81cm e 6,56mm para H. stigonocarpa; 47,64cm e 5,27mm para A. macrocarpa; 62,74cm e 

5,80mm para P. guajava; 50,38cm e 12,01mm para C. speciosa e 35,72cm e 12,91mm para T. 

aurea, respectivamente. 

3.5 Caracterização da área, implantação e condução do experimento em campo 

O experimento foi implantado em uma propriedade localizada no município de 

Salgado-SE (11º02’24.0” S e 37º31’36,3” W),  em área da bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga, pertencente à bacia hidrográfica do rio Piauí, na região centro-sul do Estado de 

Sergipe (Figura 1). Esta bacia drena partes do território dos municípios Salgado, Boquim, 

Lagarto, Estância e Itaporanga D’Ajuda. 

 

 

FIGURA 1. Mapa de localização da área experimental. Fonte: Atlas Digital de Recursos 
Hídricos (SRH, 2012) 
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O município de Salgado está situado nas coordenadas 11º 01’ 50” S e 37º 28’ 05” W, 

com altitude de 102 m, correspondendo a uma área de 255,8 Km². De acordo com a 

classificação de Thornthwaite e Mather, o clima da região é o Megatérmico Sub-úmido 

(Fontes et al., 1999), com precipitação média anual é de 1.249 mm e a temperatura média 

anual é de 24,6ºC, com período chuvoso de março a julho (BOMFIM et al., 2002). 

Os solos da região são classificados como Argissolo Vermelho Amarelo, Latossolo 

Vermelho Amarelo Distróficos e Neossolo Flúvico (SERGIPE, 2011), conforme o Sistema 

Brasileiro de Classificação do Solo (EMBRAPA, 2006). 

Segundo o sistema de classificação de Veloso et al. (1991), a vegetação pode ser 

classificada como Floresta Estacional Semidecidual Submontana e transição entre Floresta 

Estacional e áreas que sofreram antropização com a agropecuária (MMA, 2006).  

Anteriormente à instalação do experimento foram coletadas, de forma aleatória, cinco 

subamostras de solo (amostragem composta), na profundidade de 0-20 cm, com o auxílio de 

um trado. Logo após, o material foi disposto em um balde, homogeneizado, acondicionado 

em saco plástico e encaminhado para análise física e química no Instituto Tecnológico e de 

Pesquisa do Estado de Sergipe (Tabela 2). 

 
TABELA 2. Análise química e física do solo, da área experimental, município de Salgado- 
SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013  

 

                        ATRIBUTOS RESULTADOS 
Ph em H2O 4,85 
Ca (cmolc/dm3) 0,64 
Mg (cmolc/dm3) 0,08 
K (cmolc/dm3) 0,08 
Na (cmolc/dm3) 0,03 
P (mg/dm3) 1,39 
Acidez total (H+Al) (cmolc/dm3) 4,23 
Alumínio trocável (Al) (cmolc/dm3) 1,37 
CTC (cmolc/dm3) 5,06 
Saturação por bases (%) 16,40 
Matéria orgânica (g/dm3) 15,80 
Areia (g kg-1) 538,10 
Silte (g kg-1) 257,50 
Argila (g kg-1) 204,60 

Classificação textural Franco Arenoso 

 

 



 
 

18 
 

  
  
 

O experimento foi implantado em julho de 2012, em uma área de nascente pontual 

degradada, ocupando uma extensão de 0,1024 hectare, coberta com plantas invasoras, 

anteriormente utilizada para agricultura e nos últimos três anos, para pastagem (Figura 2).  

 

 

 FIGURA 2. Foto da área experimental no município de Salgado-SE  
 

A limpeza da área foi realizada através da roçagem, eliminando as plantas invasoras, 

sem preparo do solo. Para evitar a entrada dos animais presentes no entorno da área do 

experimento, instalou-se uma cerca de arame farpado.  

Foram empregados dois métodos de regeneração artificial: semeadura direta e plantio 

de mudas, seguindo o modelo de Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), em esquema 

fatorial 2 x 5 (2 - métodos de regeneração e 5 - número de espécies utilizadas), com quatro 

repetições.  

A semeadura direta e o plantio de mudas foram realizados em covas (30x30x30cm), 

em espaçamento 1,5x1,5m, com alternância das espécies entre linhas, onde cada linha 

continha 9 indivíduos (Figura 3).  
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FIGURA 3. Croqui do experimento de semeadura direta e plantio de mudas com espécies 
florestais nativas, realizado no município de Salgado-SE 

 

Cada bloco experimental continha 90 covas, totalizando 360 covas em toda área. Para 

a adubação inicial utilizou-se 200g de superfosfato simples e após 60 dias de plantio, 150g de 

NPK 20:10:20 para a adubação de cobertura. 

Foram utilizadas duas densidades de semeadura, correspondendo a 5 e 10 sementes 

por cova, considerando-se as recomendações de Santos Júnior (2001) e com base no teste 

realizado em laboratório observando a qualidade inicial dos lotes quanto à germinação. Dessa 

forma, para Ceiba speciosa, Hymenaea stigononocarpa  e Tabebuia aurea, foram utilizadas 5 

sementes por cova e  Anadenanthera macrocarpa e Psidium guajava, 10 sementes por cova.  

Visando favorecer o desenvolvimento inicial das espécies e reduzir a competição por 

luz, água e nutrientes, foi realizado o coroamento de cada muda, com raio mínimo de 50 cm 

na área plantada. O controle de formigas cortadeiras realizou-se utilizando formicida de iscas 

granuladas. 
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3.6 Avaliações da emergência de plântulas, sobrevivência das mudas e desenvolvimento 

inicial das espécies 

Durante os três primeiros meses, as avaliações de emergência das plântulas foram 

realizadas em intervalos semanais, considerando-se emergidas as plântulas que apresentarem 

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

com o número total de sementes semeadas por espécie. 

Para verificar se a temperatura e a umidade do solo influenciaram na emergência das 

plântulas, foram realizadas medições na profundidade de 5 a 10 cm, com o auxílio de um 

geotermômetro (Gulterm 180) e coletadas semanalmente amostras de solo na camada de 0 – 

20 cm. Estas foram pesadas e secas em estufas a 105ºC para determinação da umidade. 

As avaliações de sobrevivência foram realizadas até três meses após a semeadura, 

onde ao completar 90 dias foi feito o desbaste das plântulas, permanecendo apenas uma em 

cada cova, diminuindo a competição entre as mesmas. Para realização do cálculo da 

porcentagem de sobrevivência, considerou-se o número de plântulas vivas sobre o total de 

plântulas emergidas. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros de crescimento: altura, diâmetro do colo, e 

taxa de crescimento relativo (TCR-%).  

TCR  % =
Hf − Hi 

Hi
x 100 

 

 Onde: 

Hi: altura inicial 

Hf: altura final 
 

Os resultados referentes à emergência de plântulas, sobrevivência e crescimento das 

mudas foram analisados quanto à normalidade dos erros e homogeneidade das variâncias. As 

médias dos tratamentos foram transformadas em arco.seno raiz quadrada de x/100. Os 

resultados foram submetidos à analise de variância por meio do teste Scott-Knott a 5% 

SISVAR® (FERREIRA, 2006) e podem ser observados nos Anexos B e C. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação das características físicas e qualidade fisiológica das sementes 

Quando se tem o objetivo de recuperar uma área degradada, por meio de semeadura 

direta o conhecimento da qualidade física e fisiológica das sementes a serem utilizadas é de 

fundamental importância, pois servirão como subsídio para a escolha das espécies e 

informações sobre seu comportamento na fase de emergência, sobrevivência e 

desenvolvimento em campo. 

Em análise de sementes de espécies florestais, são avaliados parâmetros como 

germinação, morfometria, peso de mil sementes e grau de umidade, onde estes apresentam 

respostas variáveis ao analisar diferentes espécies. Dessa forma, busca-se encontrar sementes 

viáveis com potencial para a produção de mudas vigorosas (FORTES et al., 2008). 

Na Tabela 3 são apresentados os valores referentes ao grau de umidade, peso de mil 

sementes e número de sementes por quilograma, das espécies utilizadas para a implantação do 

experimento. 

TABELA 3. Valores médios das características físicas de sementes de Anadenanthera 
macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea, 
quanto ao grau de umidade (%), peso de mil sementes (g), número de sementes/kg. São 
Cristóvão-SE, UFS, 2013 

Espécies Grau de umidade (%) Peso de mil sementes (g) Nº de sementes/kg 

Anadenanthera macrocarpa 11,75 116,15 8.120 
Ceiba speciosa 10,75 48,09 21.739 
Hymenaea stigonocarpa 8,00 2.096,35 437 
Psidium guajava 9,00 10,11 94.251 
Tabebuia aurea 6,00 154,54 6.262 

 

Observou-se que o grau de umidade das sementes analisadas, H. stigonocarpa  P. 

guajava e T. aurea, foi considerado baixo, 8,00%, 9,00% e 6,00%, respectivamente. No caso 

da A. macrocarpa (11,75%) e C. speciosa  (10,75%), essas espécies tiveram um 

comportamento considerado intermediário (10-12%), de acordo com Davide e Silva (2008), 

também observado para a maioria das espécies florestais. 

Tratando-se do peso de mil sementes, pode-se notar que a P. guajava apresentou o 

menor valor (10,11g), ao contrário de H. stigonocarpa que apresentou maior valor 

(2.096,35g). Na maioria dos casos, como ocorre uma relação inversa em relação ao peso das 
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sementes e a quantidade de sementes por quilograma, a espécie P. guajava apresentou maior 

número de sementes (94.151), podendo relacionar-se ao grupo ecológico pertencente a essa 

espécie.  

A avaliação do peso de mil sementes geralmente é utilizada para calcular a densidade 

da semeadura, dar ideia da qualidade das sementes e é influenciado pelo grau de umidade 

(BRASIL, 2009).  

A morfometria das sementes também pode ser utilizada para diferenciar os grupos 

ecológicos das espécies e, ainda, se relaciona com as características de dispersão e o 

estabelecimento de plântulas. 

Além do maior valor observado na massa das sementes (2,29g), observa-se na espécie 

H. stigonocarpa os maiores valores médios de comprimento (18,92mm), largura (14,06mm) e 

espessura (11,47mm), notando-se que as sementes grandes possuem maior quantidade de 

tecido de reserva acumulado. Botelho et al. (2000) encontraram valores bastante próximos em 

relação aos dados morfométricos após a realização de trabalho com essa mesma espécie, onde 

o comprimento médio foi de 18,95mm.  

O tamanho da semente, em muitas espécies, é indicativo de sua qualidade fisiológica, 

sendo que as sementes pequenas, apresentam menor germinação e vigor do que as médias e 

grandes (POPINIGIS, 1985). As espécies que possuem sementes maiores podem produzir 

plântulas com maior vigor, provavelmente por possuírem maior quantidade de material de 

reserva, maior nível de hormônios e maior embrião (SURLES et al., 1993). 

De modo contrário, P. guajava apresentou menor massa (0,01g) e baixos valores nos 

parâmetros morfométricos, visto que nas espécies pioneiras ocorre uma abundância de 

sementes menores (Tabela 4). Segundo a classificação de Budowisk (1965), tratando-se dos 

grupos sucessionais das espécies, as pioneiras produzem sementes pequenas e uma maior 

abundância destas, já as clímax produzem sementes grandes e em menor quantidade. 

 

TABELA 4. Valores médios da caracterização morfométrica de sementes de Anadenanthera 
macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava  e Tabebuia aurea  
quanto à massa (g), comprimento (mm), largura (mm) e espessura (mm). São Cristóvão-SE, 
UFS, 2013 
 

Espécies 
Massa  

 (g) 
Comprimento  

(mm) 
Largura  

(mm) 
Espessura  

(mm) 
Anadenanthera macrocarpa 0,12 11,95 11,01 1,42 
Ceiba speciosa 0,05 5,88 4,96 3,33 
Hymenaea stigonocarpa 2,29 18,92 14,06 11,47 
Psidium guajava 0,01 3,53 2,58 1,80 
Tabebuia aurea 0,16 18,78 13,29 2,68 
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Quando realizado em laboratório, para adquirir informações sobre a qualidade 

fisiológica das sementes, o teste de germinação é efetuado em condições totalmente 

controladas. Dessa forma, é importante frisar que nem sempre quando realizados em campo, 

os resultados podem ser igualmente reproduzidos devido à variação das condições ambientais. 

Com a realização da quebra da dormência das espécies H. stigonocarpa, o desponte 

das sementes atuou aumentando a permeabilidade destas, permitindo a embebição e dando 

sequência ao início da germinação, tornando a emergência mais uniforme (Figura 4).  

 

      
 

  
FIGURA 4. Germinação em laboratório das espécies Anadenanthera macrocarpa (A), Ceiba 
speciosa (B), Hymenaea stigonocarpa (C), Psidium guajava (D) e Tabebuia aurea (E), 
utilizadas para a realização do experimento. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 

Na avaliação da qualidade fisiológica houve diferença estatística entre as espécies 

estudadas. Nota-se que C. speciosa, H. stigonocarpa e T. aurea apresentaram os maiores 

valores de emissão de radícula, onde T. aurea destacou-se das demais por apresentar maior 

porcentagem (99%), comparando-se com as demais espécies, inferindo que as sementes 

possuem excelente qualidade fisiológica. Já as sementes de A. macrocarpa apresentaram os 

menores valores de emissão de radícula (32%) e os maiores valores de sementes deterioradas 

(68%). Portanto, a qualidade do lote utilizado pode ter influenciado na baixa germinação 

dessa espécie. 

A maior porcentagem de plântulas normais, também foi observada em T. aurea (97%), 

o que não ocorreu em A. macrocarpa (25%). Ao realizar trabalho utilizando sementes de 
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Schizolobium parahyba, Ferreira et al. (2007b) identificaram que na avaliação de plântulas 

normais, as temperaturas de 25ºC e 35ºC proporcionaram maior porcentagem de germinação, 

em comparação às temperaturas de 30ºC e 20-30ºC.  

Durante a avaliação e análise dos dados, não foi observada nenhuma anormalidade no 

desenvolvimento das plântulas.  

As sementes de C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava, T. aurea, apresentaram-se 

como viáveis para a utilização no experimento (Tabela 5). 

TABELA 5. Valores médios da qualidade fisiológica de sementes de Anadenanthera 
macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea, 
quanto à emissão de radícula (ER), sementes duras (Du), sementes deterioradas (Det), 
plântulas normais (N). São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

Espécies 
Sementes (%) Plântulas (%) 

ER Du Det N 

Anadenanthera macrocarpa 32,00d 0,00c 68,00a 25,00c 

Ceiba speciosa 89,00b 0,00c 11,00b 48,00b 

Hymenaea stigonocarpa 85,00b 11,00b 4,00c 81,00a 

Psidium guajava 74,00c 26,00a 0,00c 55,00b 

Tabebuia aurea 99,00a 0,00c 1,00c 97,00a 

CV(%) 9,28 44,86 14,25 22,13 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
 

4.2 Temperatura, umidade e análise do solo na área experimental  

A temperatura é um fator que pode influenciar na velocidade de absorção de água, 

afetando também as reações bioquímicas que determinam todo o processo germinativo das 

sementes. As sementes podem apresentar comportamento variável em diferentes 

temperaturas, não havendo uma temperatura ótima e uniforme de germinação para todas as 

espécies. As amplitudes térmicas em regiões tropicais, de acordo com Ferreira et al. (2009),  

variam de 15 a 35 ºC, logo os valores encontrados na área experimental, estão dentro dessa 

faixa de variação (21,34 a 27,74 ºC), facilitando a emergência das espécies. 

Nota-se que mesmo apresentando pouca variação, os valores da temperatura obtidos 

na camada de 5 cm de profundidade foram superiores à camada de 10 cm (Figura 5). 
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FIGURA 5. Dados de temperatura do solo da área de plantio, no município de Salgado-SE, na 
camada de 5 e 10 cm de profundidade, até 90 dias após semeadura. São Cristóvão-SE, UFS, 
2013 
 

A água é um fator externo que desempenha determinante influência sobre o processo 

germinativo, crescimento e desenvolvimento das plântulas. Em solo com maior umidade 

ocorrerá uma maior absorção de água, com o consequente aumento do volume da semente e o 

rompimento do seu tegumento, facilitando o processo de germinação (ALVES et al., 2012). 

Na primeira semana de avaliação, pode-se notar um maior valor na umidade do solo, 

contribuindo para a emergência de algumas espécies, conforme será discutido no item 4.3. 

Nas avaliações posteriores, esse valor ficou estabilizado e, em seguida, foi reduzido devido a 

ausência de chuvas naquele período, principalmente na avaliação do 75o dia (Figura 6). 

 

 
FIGURA 6. Dados de umidade do solo da área de plantio, no município de Salgado-SE, até 
90 dias após semeadura. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

8 15 22 30 37 45 52 60 67 75 82 90

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Dias após a semeadura

5 cm 10 cm

0,00

1,25

2,50

3,75

5,00

6,25

7,50

8,75

8 15 22 30 37 45 52 60 67 75 82 90

Dias após a semeadura

U
m

id
ad

e 
(%

)



 
 

26 
 

  
  
 

Como o município de Salgado-SE não apresenta estação meteorológica ativa, foram 

utilizados os dados de precipitação mensal média do município de Boquim-SE, devido à 

proximidade das características climatológicas e dos municípios. Estes valores estão 

representados na Figura 7. 

Ao analisar os dados, nota-se que os meses de julho e agosto (2012) apresentaram 

maiores valores de precipitação, devido ao seu aumento no período de chuvas. Nos meses 

seguintes, as chuvas tornaram-se escassas, onde ocorreu um decréscimo no valor da 

precipitação. Já nos meses de abril e maio (2013) o acréscimo no período de chuvas pode ser 

notado, até as últimas avaliações do experimento. 

O período chuvoso da região é de março a agosto e a precipitação média anual é de 

1.360mm (BOMFIM et al., 2002). Devido a escassez de chuvas em 2012, essa média foi de 

apenas 924mm (CMRH/SRH/SEMARH/SE, 2013), predominando o período da estação seca 

na região. Consequentemente, como a disponibilidade hídrica na área do experimento foi 

reduzida, a sobrevivência e o desenvolvimento das espécies foram afetados.  

 

 
FIGURA 7. Dados da precipitação média mensal na região de Boquim-SE, durante o período 
de realização do experimento 
Fonte: Centro de Meteorologia e Recursos Hídricos - CMRH/SRH/SEMARH/SE, 2013 
 
 

De acordo com os resultados da análise do solo, na área do experimento, 

considerando-se a classificação textural (triângulo americano), o solo foi classificado como 

franco arenoso. A diferença na textura dos solos influi na capacidade de retenção de água, na 

quantidade de matéria orgânica e drenagem. Dessa forma, a permeabilidade do solo tem 
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relação direta com a emergência de plântulas, onde solos bem estruturados são necessários 

para uma boa penetração das raízes (BENVENUTI, 2003).  

Como a área do experimento era ocupada anteriormente por pastagem, o intenso 

pisoteio do gado diminuiu os macroporos, reduzindo a velocidade de infiltração da água no 

solo e, durante o elevado período de chuva, no início do experimento, pôde-se notar um maior 

escorrimento superficial e o acúmulo de água em alguns pontos da área.  

4.3 Emergência das plântulas e sobrevivência das mudas em campo 

A interação da qualidade fisiológica e as condições ambientais são reguladoras da 

germinação das sementes. Logo, para que ocorra o processo germinativo, cada espécie exigirá 

de forma divergente, um conjunto de requisitos específicos quanto à temperatura, luz e 

disponibilidade hídrica (ALVES et al., 2012).  

Como a disponibilidade hídrica retida no solo é de fundamental importância na fase da 

emergência das plântulas no campo, caso ocorra uma alta intensidade de chuvas durante este 

período, poderá ocasionar arraste e soterramento das sementes utilizadas.  

Após a estabilização da emergência, surgem as perdas de plântulas, onde devem ser 

tomadas medidas de controle adequadas para facilitar o estabelecimento nos anos 

subsequentes, conforme mencionado por Mattei e Rosenthal (2002).  

Conforme os dados pluviométricos na região, observados durante a implantação do 

experimento (julho/2012), o período de chuva na região estava elevado, verificando-se nas 

primeiras avaliações a erosão laminar no solo e o consequente arraste e soterramento das 

sementes, podendo ter afetado negativamente a emergência e sobrevivência das espécies 

(Figura 8).  

 

FIGURA 8. Área do experimento, no município de Salgado-SE, após elevado período 
chuvoso (A). Plântulas de Ceiba speciosa em área alagada (B). São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
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Na Tabela 6 pode-se observar que houve diferença significativa entre as espécies 

estudadas quanto à emergência de plântulas. A maior média foi observada na espécie H. 

stigonocarpa (74,44%), seguida de C. speciosa (57,78%).  

 

TABELA 6. Valores médios da porcentagem de emergência e sobrevivência de plântulas e 
plântulas normais (teste de germinação em laboratório) de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba 
speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea, aos 90 dias após a 
implantação do experimento, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

Espécies Emergência (%) Sobrevivência (%) Plantulas normais (%) 

Anadenanthera macrocarpa 0,55d 0,00d 25,00c 

Ceiba speciosa 57,78b 30,55b 48,00b 

Hymenaea stigonocarpa 74,44a 48,89a 81,00a 

Psidium guajava 44,75b 24,44b 55,00b 

Tabebuia áurea 21,67c 12,78c 97,00a 

CV (%) 47,91 71,53 22,13 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 

 

A superação da dormência das sementes também contribuiu para um maior percentual 

de emergência de plântulas da espécie H. stigonocarpa. Esse resultado também foi obtido por 

Pereira et al. (2013), ao realizar o trabalho de semeadura direta utilizando as espécies Mimosa 

caesalpiniifolia, Peltophorum dubium, Pterogyne nitens, Dimorphandra mollis, Copaifera 

langsdorffii e Hymenaea stigonocarpa. 

A baixa qualidade fisiológica das sementes de A. macrocarpa, observado no teste de 

germinação realizado em laboratório, também foi notado na emergência das espécies em 

campo. Apenas 0,55% das sementes emergiram e como houve dificuldade do estabelecimento 

das mesmas, nenhuma plântula sobreviveu.  

Relacionando-se as porcentagens de emergência com os valores de massa e tamanho 

das sementes, como visto no item 4.1, pode-se ressaltar que H. stigonocarpa foi única espécie 

que apresentou maior massa e tamanho, obtendo maior porcentagem na emergência das 

plântulas em campo. Lacerda e Figueiredo (2009) também notaram em um experimento de 

recuperação de mata ciliar, que o maior tamanho das sementes observado em Triplaris 

surinamensis e Enterolobium contortisiliquum pode ser uma das causas da maior emergência 

e sobrevivência destas espécies, devido a uma maior quantidade de reserva acumulada nas 

sementes.  
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Ao analisar a semeadura direta de 16 espécies florestais na Austrália, Doust et al. 

(2006) também notaram que o tamanho da semente influenciou no estabelecimento das 

plântulas em campo, onde as espécies que possuíam sementes maiores, estabeleceram-se mais 

facilmente que as espécies com sementes menores. 

Quanto à sobrevivência, pode-se notar que a espécie H. stigonocarpa apresentou a 

maior porcentagem (48,89 %), ao contrário da espécie A. macrocarpa, que nenhuma planta 

sobreviveu. Vale frisar que a partir dos 60 dias de avaliação, as porcentagens de emergência 

ficaram estabilizadas até a avaliação aos 90 dias (Figura 9). 

O acréscimo na taxa de mortalidade das espécies deu-se devido à entrada de gado 

bonivo na área experimental, onde estes pisotearam algumas plântulas, como também devido 

ao intenso período de seca, dificultando o desenvolvimento das espécies.  

 

FIGURA 9. Valores da emergência (%) das plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba 
speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio da 
semeadura direta, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 
Com finalidade de viabilizar a técnica de semeadura direta, alguns autores testaram o 

uso de protetores físicos, objetivando evitar perdas de sementes decorrentes da predação por 

formigas e pássaros e pela movimentação do solo provocada pela chuva e, proporcionar 

melhorias na germinação das sementes (MATTEI, 1997; FERREIRA et al., 2007a; SANTOS, 

2010).  

Apesar de não ter sido testada a influência do protetor físico nesse experimento, pode-

se notar em alguns trabalhos realizados, a exemplo de Santos et al., que não houve diferença 

significativa no subsistema de pastagem, entre a presença e ausência do protetor físico na 
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emergência as espécies Erythrina velutina , Bowdichia virgilioides, Guazuma ulmifolia, 

Machaerium aculeatum e Sapindus saponaria por meio da semeadura direta.  

Esse resultado também foi observado por Ferreira et al. (2007a), ao testar o uso de um 

protetor físico sobre o desenvolvimento inicial das espécies Senna multijuga, Senna 

macranthera, Solanum granuloso-leprosum e Trema micrantha, por meio da semeadura 

direta. Logo, não foi evidenciado efeito significativo na emergência de plântulas e nem na 

sobrevivência de mudas, podendo assim dispensar o uso do protetor, nas condições do estudo.  

4.4 Avaliação dos parâmetros de crescimento das espécies 

4.4.1 Semeadura direta 

4.4.1.1 Altura 

Na Tabela 7 podem ser observados os valores médios referentes às alturas das espécies 

até 300 dias após a implantação do experimento, por meio da semeadura direta. A espécie A. 

macrocarpa diferiu estatisticamente das espécies C. speciosa, H. stigonocarpa , P. guajava e 

T. aurea. Houve mortalidade de todos os indivíduos de A. macrocarpa. 

Obteve-se diferença significativa na taxa de crescimento relativo ao comparar a A. 

macrocarpa com as demais espécies. A espécie que apresentou maior valor absoluto foi a P. 

guajava (90,16%). 

 

TABELA 7. Valores menores, maiores e médios de altura(cm) e taxa de crescimento relativo 
da altura (TCR-%) em plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea 
stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio da semeadura direta, no município 
de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

Espécies Hmenor (cm) Hmaior (cm) Hmédia(cm) TCR (%) 

Anadenanthera macrocarpa 0,00 0,00 0,00b 0,00b 

Ceiba speciosa 6,00 60,00 24,87a 56,55a 

Hymenaea stigonocarpa 2,50 14,50 10,29a 40,11a 

Psidium guajava 3,00 41,40 25,84a 90,16a 

Tabebuia áurea 5,00 27,00 16,78a 66,01a 

CV (%) - - 52,60 94,88 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
 
 

A espécie P. guajava, sendo considerada pioneira, possui um rápido crescimento, 

apesar do seu ciclo de vida mais curto. Com os dados obtidos através da realização do 
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experimento, essa afirmativa pôde ser comprovada, como também para T. aurea. A espécie H. 

stigonocarpa teve seu crescimento em altura mais lento, característica típica das espécies 

clímax, principalmente em ambientes com alta luminosidade.  

Na Figura 10, pode-se notar um decréscimo na altura da maioria das espécies, com 

destaque para C. speciosa que apresentou maior decréscimo decorrente da mortalidade de 

alguns indivíduos. Este fato ocorreu devido à escassez de chuvas aproximadamente aos 250 

dias de avaliação, correspondente aos meses de fevereiro e março, onde a disponibilidade 

hídrica para as plantas foi reduzida, na área do experimento.  

 

FIGURA 10. Valores de altura (cm) média das plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba 
speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio da 
semeadura direta, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 

4.4.1.2 Diâmetro do colo 

Para o parâmetro diâmetro do colo, a espécie A. macrocarpa diferiu estatisticamente 

das demais espécies (Tabela 8). T. aurea apresentou maior incremento absoluto (6,51mm) em 

comparação a C. speciosa (6,01mm), P. guajava (3,40mm) e H. stigonocarpa (3,29mm), para 

estas quatro espécies, não ocorreram diferenças significativas. Assim, observa-se um maior 

incremento em diâmetro das espécies pioneiras e secundárias iniciais, respectivamente. 

O incremento em diâmetro pode ser influenciado pela genética das espécies e pelas 

condições ambientais. Deste modo, a avaliação do diâmetro é importante para que se possa 
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entender o comportamento das plantas aos estímulos e variações das condições climáticas, 

como a temperatura e a precipitação na região (SETTE JUNIOR et al., 2010). 

Nas taxas de crescimento relativo, a P. guajava (89,88%) apresentou a maior 

porcentagem absoluta e, em seguida, as espécies C. speciosa (50,70%), T. aurea (50,16%) e 

H. stigonocarpa (47,51%) respectivamente, onde não houve diferença estatística entre estas.  

 

TABELA 8. Valores menores, maiores e médios de diâmetro (mm) e taxa de crescimento 
relativo do diâmetro (TCR-%) em plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, 
Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio da semeadura direta, 
no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

Espécies Dmenor(mm) Dmaior (mm) Dmédio (mm) TCR (%) 

Anadenanthera macrocarpa 0,00 0,00 0,00b 0,00b 

Ceiba speciosa 2,50 13,70 6,01a 50,70a 

Hymenaea stigonocarpa 2,00 4,00 3,29a 47,51a 

Psidium guajava 0,80 5,50 3,40a 89,88a 

Tabebuia aurea 2,00 9,00 6,51a 50,16a 

CV (%) - - 39,96 98,12 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 

 

O incremento em diâmetro das espécies durante a condução do experimento pode ser 

visualizado na Figura 11, onde se pode notar no gráfico, o destaque para as espécies T. aurea  

e C. speciosa. 

 

FIGURA 11. Valores do diâmetro (mm) médio das plantas de Anadenanthera macrocarpa, 
Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio da 
semeadura direta, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
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As espécies que apresentaram maiores valores absolutos diante dos parâmetros 

avaliados até os 300 dias de implantação do experimento, por meio da semeadura direta, 

podem ser visualizadas na Figura 12.  

 

 

FIGURA 12. Plantas de Ceiba speciosa (A), Hymenaea stigonocarpa (B), Tabebuia aurea 
(C) e Psidium guajava (D) após 300 dias da instalação do experimento, no município de 
Salgado-SE, por meio da semeadura direta. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

4.4.2 Plantio de mudas 

 4.4.2.1 Altura 

Na Tabela 9 podem ser observados os valores médios referentes às alturas das espécies 

até 300 dias após a implantação do experimento, por meio do plantio de mudas. Houve 

diferença significativa entre as espécies analisadas e a que apresentou o maior crescimento em 
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altura foi C. speciosa  (93,26cm) e o menor crescimento foi observado na espécie H. 

stigonocarpa (25,63cm).    

A taxa de crescimento relativo das espécies permite observar a capacidade de 

adaptação, crescimento e desenvolvimento às condições climáticas da região em que estas 

foram implantadas. Nas avaliações realizadas, pode-se notar que houve diferença significativa 

na taxa de crescimento relativo entre as espécies, onde A. macrocarpa apresentou a maior 

porcentagem (197,54%), seguido da C. speciosa  (100,03%), T. aurea (85,19%), P. guajava  

(66,56%) e H. stigonocarpa (42,51%).  

Ao analisar o crescimento de duas espécies, Martinotto et al. (2011) relataram que A. 

macrocarpa apresentou maior taxa de crescimento relativo em altura e diâmetro quando 

comparada à H. stigonocarpa. Silva e Corrêa (2008) também observaram menor crescimento 

para H. stigonocarpa, classificada, no estágio sucessional, como clímax, tendendo a um 

crescimento mais lento. 

As diferentes porcentagens de incremento entre as espécies eram esperadas, pois além 

de terem requerimentos ecológicos distintos, respondem de forma diferenciada aos diversos 

ambientes.  

Como discutido por Venturoli et al. (2013), a variação observada entre as espécies 

pode ter ocorrido devido às diferenças no tamanho inicial das mudas e por estas apresentarem 

crescimento relativo diferenciado, pois espécies nativas possuem diferentes respostas de 

crescimento, apresentando grande variabilidade genética, ao contrário do que ocorre com 

espécies utilizadas em florestas plantadas ou em culturas agrícolas, pelas exigências de 

produtividade destas. 

 

TABELA 9. Valores menores, maiores e médios de altura (cm) e taxa de crescimento relativo 
da altura (TCR - %) em plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea 
stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio do plantio de mudas, no município 
de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

Espécies Hmenor (cm) Hmaior (cm) Hmédia (cm) TCR (%) 

Anadenanthera macrocarpa 31,00 121,00 77,88a 197,54a 

Ceiba speciosa 35,00 146,00 93,26a 100,03b 

Hymenaea stigonocarpa 20,00 43,00 25,63b 42,51c 

Psidium guajava 38,00 64,00 28,00b 66,56c 

Tabebuia aurea 24,00 107,00 60,46a 85,19b 

CV (%) - - 23,13 36,11 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
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A. macrocarpa é uma leguminosa arbórea bastante palatável para os ruminantes 

devido ao seu conteúdo proteico e a alta capacidade de digestão (GONÇALVES et al, 2009). 

Assim, com a entrada de gados na área do experimento (Figura 13), estes se alimentaram dos 

ápices das mudas plantadas, ocasionando um decréscimo na altura a partir do 60o dia de 

avaliação (Figura 14).  

Esse fato também ocorreu no estudo realizado por Melotto et al. (2009), para avaliar o 

índice de sobrevivência e o crescimento inicial de 11 espécies arbóreas nativas plantadas 

diretamente em pastagem, onde a entrada eventual de gado na área do experimento, ocasionou 

na redução inicial do número de indivíduos e uma posterior rebrota de alguns destes, além de 

uma taxa de crescimento relativo negativa para a espécie Peltophorum dubium.  

Dessa forma, recomenda-se o que o isolamento da área do experimento, seja 

resistente, impedindo o rompimento da mesma. Além disso, a manutenção e o monitoramento 

da área devem ser realizados constantemente para evitar a ocorrência da mortalidade das 

mudas. 

 

FIGURA 13. Entrada de gado na área do experimento, no município de Salgado-SE, 
ocasionando o pisoteio das plantas (A), corte do ápice da muda de A. macrocarpa (B). São 
Cristóvão-SE, UFS, 2013 
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FIGURA 14. Valores de altura (cm) média das plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba 
speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio do plantio de 
mudas, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

4.4.2.2 Diâmetro do colo 

Para o parâmetro diâmetro do colo, foram obtidas respostas diferenciadas (Tabela 10). 

A espécie T. aurea apresentou maior incremento (20,92mm) em comparação à C. speciosa  

(20,87mm), A. macrocarpa (7,91mm), H. stigonocarpa (5,76mm) e P. guajava (4,52mm). 

Nas taxas de crescimento relativo, C. speciosa  (106,53%) e A. macrocarpa (92,66%), 

apresentaram a maior porcentagem, seguidas de T. aurea (74,24%), P. guajava (65,73%) e H. 

stigonocarpa (64,91%) respectivamente, onde não houve diferença significativa entre estas 

últimas.   

 

TABELA 10. Valores menores, maiores e médios de diâmetro (mm) e taxa de crescimento 
relativo do diâmetro (TCR-%) em plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, 
Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio do plantio de mudas, 
no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

Espécies Dmenor (mm) Dmaior (mm) Dmédio (mm) TCR (%) 

Anadenanthera macrocarpa 3,70 13,50 7,91b 92,66a 

Ceiba speciosa 7,30 32,00 20,87a 106,53a 

Hymenaea stigonocarpa 4,00 8,00 5,76b 64,91b 

Psidium guajava 4,00 12,00 4,52b 65,73b 

Tabebuia áurea 7,60 30,00 20,92a 74,24b 

CV (%) - - 17,01 30,32 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

A
lt

ur
a 

de
 p

la
nt

as
 (c

m
)

Dias

H. stigonocarpa A. macrocarpa P. guajava C. speciosa T. aurea



 
 

37 
 

  
  
 
 

O incremento em diâmetro das espécies durante a condução do experimento pode ser 

visualizado na Figura 15, onde se pode notar no gráfico, os maiores valores absolutos para as 

espécies T. aurea e C. speciosa. 

 
 
FIGURA 15. Valores do diâmetro (mm) médio das plantas de Anadenanthera macrocarpa, 
Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea por meio do 
plantio de mudas, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 
 

As espécies que apresentaram maiores valores absolutos diante dos parâmetros 

avaliados até os 300 dias de implantação do experimento, por meio da semeadura direta 

podem ser visualizadas na Figura 16. 
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FIGURA 16. Plantas de Ceiba speciosa (A), Hymenaea stigonocarpa (B), Tabebuia aurea 
(C) e Anadenanthera macrocarpa (D) após 300 dias da instalação do experimento, no 
município de Salgado-SE, por meio do plantio de mudas. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 
 
 
4.4.3 Comparação entre as estratégias de recuperação 
 

4.4.3.1 Altura 

Comparando-se a semeadura direta e o plantio de mudas para o parâmetro altura, 

observa-se que houve diferença estatística entre as espécies. Ao analisar cada espécie 

separadamente, pode-se notar que apenas a P. guajava não apresentou diferença significativa 

para o parâmetro altura, entre as estratégias de recuperação (Figura 17).  
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FIGURA 17. Valores médios de altura (cm) comparando as estratégias de recuperação, no 
município de Salgado-SE, com as espécies Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, 
Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 

A média geral entre as estratégias de recuperação foi 36,31cm e houve diferença entre 

estas, onde as que apresentaram maiores valores foram as do plantio de mudas, 

correspondendo a 57,05cm (Tabela 11). 

 

TABELA 11. Valores médios de altura (cm) comparando as estratégias de recuperação (SD- 
Semeadura Direta e PM- Plantio de Mudas), no município de Salgado-SE, com plantas de 
Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e 
Tabebuia aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 
Estratégias de recuperação 

Média 
Espécies SD PM 

Anadenanthera macrocarpa 0,00bB 77,88aA 38,94b 

Ceiba speciosa 24,87aB 93,26aA 59,07a 

Hymenaea stigonocarpa 10,29aB 25,63bA 17,96c 

Psidium guajava 25,84aA 28,00bA 26,92c 

Tabebuia áurea 16,78aB 60,46aA 38,62b 

Média das estratégias 15,56b 57,05a 
 

Média geral 36,31 
 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
Letras minúsculas na vertical comparam as espécies 
Letras maiúsculas na horizontal comparam as estratégias de recuperação para cada espécie. 
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4.4.3.2 Diâmetro do colo 

Para o parâmetro diâmetro, comparando-se a semeadura direta e o plantio de mudas, 

observa-se que houve diferença entre as espécies. Ao analisar cada espécie separadamente, 

pode-se notar que as espécies P. guajava e H. stigonocarpa não apresentaram diferença 

estatísticas entre as estratégias de recuperação (Figura 18). 

 

 
FIGURA 18. Valores médios de diâmetro (mm) comparando as estratégias de recuperação, no 
município de Salgado-SE, com as espécies Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, 
Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 

A média geral entre as estratégias de recuperação foi 7,92mm e houve diferença entre 

estas, onde as que apresentaram maiores valores foram as do plantio de mudas, 

correspondendo a 12,00mm (Tabela 12). 

Tanto para a semeadura direta, quanto para o plantio de mudas, as espécies C. 

speciosa e T. aurea apresentaram os maiores valores médios de diâmetro do colo. Segundo 

Carneiro (1995), existe uma correlação entre o diâmetro do colo, a sobrevivência e o ritmo de 

crescimento das plantas, onde com o aumento do seu valor, também irá ocorrer um aumento 

na frequência da constituição de raízes, formação de brotos e lignificação dos tecidos da 

planta.  
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TABELA 12. Valores médios de diâmetro do colo (mm) comparando as estratégias de 
recuperação (SD- Semeadura Direta e PM- Plantio de Mudas), no município de Salgado-SE, 
com plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, 
Psidium guajava e Tabebuia aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

 
Estratégias de recuperação 

Média 
Espécies SD PM 

Anadenanthera macrocarpa 0,00bB 7,91bA 3,96b 

Ceiba speciosa 6,01aB 20,92aA 13,47a 

Hymenaea stigonocarpa 3,29aA 5,76bA 4,53b 

Psidium guajava 3,40aA 4,52bA 3,96b 

Tabebuia áurea 6,51aB 20,87aA 13,69a 

Média das estratégias 3,84b 12,00a 
 

Média geral 7,92 
 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
Letras minúsculas na vertical comparam as espécies 
Letras maiúsculas na horizontal comparam as estratégias de recuperação para cada espécie. 
 
 
 

Visando um rápido recobrimento do solo e desenvolvimento das espécies, tanto para a 

altura quanto para o diâmetro, pode-se notar que o plantio de mudas apresentou maiores 

médias e, consequentemente, essa estratégia de recuperação será a mais indicada para essa 

finalidade, na área de estudo. 

 

4.4.3.3 TCR altura 

Comparando-se a semeadura direta e o plantio de mudas para taxa de crescimento 

relativo da altura, observa-se que houve diferença entre as espécies. Ao analisar cada espécie 

separadamente, pode-se notar que as espécies T. aurea, P. guajava e H. stigonocarpa não 

apresentaram diferença significativa entre as estratégias de recuperação (Tabela 13). 

As menores taxas de crescimento relativo foram observadas na espécie H. stigonocarpa, onde 

crescimento em altura pode ter sido afetado pelo fato de se tratar de uma planta clímax, onde exige 

melhores condições de sombreamento para que ocorra um melhor desenvolvimento. 

A média geral entre as estratégias de recuperação foi 74,46% e houve diferença entre 

estas, onde as que apresentaram maiores valores foram as do plantio de mudas (98,37%). 
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TABELA 13. Valores médios de taxa de crescimento relativo (%) da altura comparando as 
estratégias de recuperação (SD- Semeadura Direta e PM- Plantio de Mudas), no município de 
Salgado-SE, com plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea 
stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea . São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 
Estratégias de recuperação 

Média 
Espécies SD PM 

Anadenanthera macrocarpa 0,00bB 197,54aA 98,77a 

Ceiba speciosa 56,54aB 100,03bA 78,29a 

Hymenaea stigonocarpa 40,11aA 42,50cA 41,31b 

Psidium guajava 90,16aA 66,56cA 78,36a 

Tabebuia áurea 66,00aA 85,19bA 75,60a 

Média das estratégias 50,57b 98,37a 
 

Média geral 74,46 
 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
Letras minúsculas na vertical comparam as espécies 
Letras maiúsculas na horizontal comparam as estratégias de recuperação para cada espécie. 
 

 

4.4.3.4 TCR diâmetro do colo 

Para a taxa de crescimento relativo do diâmetro, comparando-se a semeadura direta e o 

plantio de mudas, observa-se que houve diferença entre as espécies (Tabela 14). Ao analisar 

cada espécie separadamente, pode-se notar que as espécies P. guajava e H. stigonocarpa não 

apresentaram diferença significativa entre as estratégias de recuperação. 

A média geral entre as estratégias de recuperação foi 64,23% e houve diferença entre 

estas, onde as que apresentaram maiores valores foram as do plantio de mudas (80,82%). 
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TABELA 14. Valores médios de taxa de crescimento relativo (%) do diâmetro do colo 
comparando as estratégias de recuperação (SD- Semeadura Direta e PM- Plantio de Mudas) 
no município de Salgado-SE, com plantas de Anadenanthera macrocarpa, Ceiba speciosa, 
Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 
Estratégias de recuperação 

Média 
Espécies SD PM 

Anadenanthera macrocarpa 0,00cB 92,66aA 46,33b 

Ceiba speciosa 50,69bB 106,53aA 78,62a 

Hymenaea stigonocarpa 47,51bA 64,91bA 56,21b 

Psidium guajava 89,88aA 65,73bA 77,80a 

Tabebuia áurea 50,16bA 74,24bA 72,20b 

Média das estratégias 47,65b 80,82a 
 

Média geral 64,23 
 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
Letras minúsculas na vertical comparam as espécies 
Letras maiúsculas na horizontal comparam as estratégias de recuperação para cada espécie. 
 
 

4.4.3.5 Mortalidade das espécies  

Na Tabela 15 podem ser observados os valores médios referentes à mortalidade das 

espécies até 300 dias após a implantação do experimento, por meio da semeadura direta e do 

plantio de mudas.  

 

TABELA 15. Valores médios da porcentagem de mortalidade em plantas de Anadenanthera 
macrocarpa, Ceiba speciosa, Hymenaea stigonocarpa, Psidium guajava e Tabebuia aurea 
por meio da semeadura direta e plantio de mudas, no município de Salgado-SE. São 
Cristóvão-SE, UFS, 2013 

 
Mortalidade (%) 

Espécies Semeadura direta Plantio de mudas 
Anadenanthera macrocarpa 100,00aA 2,75dB 
Ceiba speciosa 89,00aA 22,25cB 
Hymenaea stigonocarpa 72,50bA 61,25bA 
Psidium guajava 69,75bB 91,75aA 
Tabebuia aurea 69,75bA 0,00dB 

CV (%) 16,84 21,23 
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 
Letras minúsculas na vertical comparam as espécies 
Letras maiúsculas na horizontal comparam as estratégias de recuperação para cada espécie. 
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Houve diferença significativa entre as espécies analisadas e as que apresentaram o 

maior taxa de mortalidade na semeadura direta foi A. macrocarpa (100%) e no plantio de 

mudas P. guajava (91,75%).  

Ao analisar cada espécie separadamente, pode-se notar que apenas a espécies H. 

stigonocarpa não apresentou diferença significativa entre as estratégias de recuperação. 

A maior taxa de mortalidade para a semeadura direta observada em A. macrocarpa , 

provavelmente, deve-se à qualidade fisiológica do lote de sementes que não apresentou 

potencial satisfatório para a emergência e desenvolvimento em campo.  

A qualidade das mudas de P. guajava não foi adequada para o desenvolvimento na 

área do experimento. Dessa forma, a espécie apresentou elevada taxa de mortalidade para 

utilização por meio do plantio de mudas. 

T. aurea foi a espécie que apresentou menores taxas de mortalidade tanto para a 

semeadura direta (69,75%) e para o plantio de mudas (0,00%). 

Como mencionado por Santos et al. (2012), há mais riscos da sobrevivência ser mais 

baixa com a semeadura direta do que com o plantio de mudas. Este fato também foi 

observado com os resultados obtidos com a realização deste experimento. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O tamanho das sementes e a massa influenciaram no estabelecimento em campo da 

espécie H. stigonocarpa, devido à maior quantidade de reservas acumuladas. 

A temperatura e a precipitação influenciaram no desenvolvimento inicial das espécies. 

As espécies T. aurea, C. speciosa e H. stigonocarpa apresentaram características 

viáveis para serem utilizadas por meio da semeadura direta e plantio de mudas em projetos de 

recuperação em áreas de nascentes degradadas. 

Dentre as espécies utilizadas, recomenda-se que estas sejam implantadas por meio do 

plantio de mudas.  
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7. ANEXOS  

 
ANEXO 1A – Análise de variância da germinação de sementes de A. macrocarpa, C. 
speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava e T. aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 10875,20 2718,80 54,962 0,00** 
Repetição 3 386,40 128,80 2,604 0,10ns 
Erro 12 593,60 49,47   

Total 19 11855,20       

CV (%) 9,28  
   

Média geral 75,80         

 
 
ANEXO 2A – Análise de variância de sementes duras de A. macrocarpa, C. speciosa, H. 
stigonocarpa, P. guajava e  T. aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 59,73 14,93 18,03 0,00** 
Repetição 3 6,02 2,00 2,42 0,12ns 
Erro 12 9,93 0,83   

Total 19 75,69    
CV (%) 44,86     
Média geral 2,02     

 
ANEXO 3 A – Análise de variância de sementes deterioradas de A. macrocarpa, C. speciosa, 
H. stigonocarpa, P. guajava e  T. aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 13403,20 3350,80 584,44 0,00** 
Repetição 3 19,20 6,40 1,12 0,38ns 
Erro 12 68,80 5,73   

Total 19 13491,20    

CV (%) 14,25     
Média geral 16,80     

 

ANEXO 4 A – Análise de variância das plântulas normais em sementes de A. macrocarpa, C. 
speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava e  T. aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 12787,20 3196,80 17,42 0,00** 
Repetição 3 214,40 71,47 0,390 0,76ns 
Erro 12 2201,60 183,47   

Total 19 15203,20    

CV (%) 22,13     
Média geral 61,20     
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ANEXO 5 A – Análise de variância do Índice de Velocidade de Germinação (IVG) para 
plântulas normais em sementes de A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava  e  
T. aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 0,56 0,14 3,77 0,03** 
Repetição 3 0,00 0,00 0,04 0,99ns 
Erro 12 0,44 0,03   

Total 19 1,01    

CV (%) 20,31     
Média geral 0,95     

 

ANEXO 6 A – Análise de variância do Índice de Velocidade de Germinação (IVG) para 
germinação em sementes de A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava  e  T. 
aurea. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 24,18 6,04 44,31 0,00** 
Repetição 3 0,20 0,07 0,49 0,70ns 
Erro 12 1,64 0,14   

Total 19 26,02    

CV (%) 16,54     
Média geral 2,23     

 

ANEXO 7 A – Análise de variância da emergência de plântulas em sementes de A. 
macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava  e  T. aurea, no município de Salgado-
SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013  
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 1276,77 319,2 51,34 0,00** 
Bloco 3 40,61 13,54 2,18 0,09ns 
Erro 172 1069,28 6,22 

  Total 179 2386,68       

CV (%) 47,91 
    Média geral 5,2         

 
ANEXO 8 A – Análise de variância da sobrevivência de plantas de A. macrocarpa, C. 
speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava e  T. aurea, no município de Salgado-SE. São 
Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 687,35 171,84 25,01 0,00** 
Bloco 3 3,90 1,29 0,19 0,9ns 
Erro 172 1181,69 6,87 

  Total 179 1872,94       
CV (%) 71,53 

    Média geral 3,65         
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ANEXO 9 A – Análise de variância da altura de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, H. 
stigonocarpa, P. guajava e  T. aurea, por meio da semeadura direta, no município de 
Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 4 42,75 10,69 3,33 0,04** 
Espécie 3 8,05 2,68 0,84 0,49ns 
Erro 12 38,49 3,21 

  Total 19 89,30       

CV (%) 52,60 
    Média geral 3,40         

 
ANEXO 10 A – Análise de variância da taxa de crescimento relativo da altura de plantas de 
A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava e T. aurea, por meio da semeadura 
direta, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 881,38 220,34 9,98 0,00** 
Bloco 3 98,45 32,82 1,49 0,22ns 
Erro 172 3797,61 22,08 

  Total 179 4777,45       

CV (%) 94,88 
    Média geral 4,95         

 
ANEXO 11 A – Análise de variância do diâmetro de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, 
H. stigonocarpa, P. guajava e T. aurea, por meio da semeadura direta, no município de 
Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 3 8,11 2,03 3,61 0,04** 
Espécie 4 1,85 0,62 1,10 0,39ns 
Erro 12 6,73 0,56 

  Total 19 16,69       

CV (%) 39,96 
    Média geral 1,87         

 
ANEXO 12 A – Análise de variância da taxa de crescimento relativo do diâmetro de plantas 
de A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava  e T. aurea, por meio da 
semeadura direta, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 826,28 206,57 9,53 0,00** 
Bloco 3 58,68 19,56 0,90 0,44ns 
Erro 172 3728,83 21,68 

  Total 179 4613,8       
CV (%) 98,12 

    Média geral 4,74         
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ANEXO 13 A – Análise de variância da altura de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, H. 
stigonocarpa, P. guajava e T. aurea, por meio do plantio de mudas, no município de Salgado-
SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 91,68 22,92 8,50 0,00** 
Bloco 3 19,54 6,51 2,41 0,12ns 
Erro 12 32,35 2,69 

  Total 19 143,56       

CV (%) 23,13 
    Média geral 7,09         

 
 
ANEXO 14 A – Análise de variância da taxa de crescimento relativo da altura de plantas de 
A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava  e T. aurea, por meio do plantio de 
mudas, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 3 135,69 45,23 4,27 0,00** 
Espécie 4 1213,89 303,47 28,65 0,00** 
Erro 172 1821,85 10,59 

  Total 179 3171,45       
CV (%) 36,11 

    Média geral 9,01         

 
ANEXO 15 A – Análise de variância do diâmetro de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, 
H. stigonocarpa, P. guajava e T. aurea, por meio do plantio de mudas, no município de 
Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Espécie 4 25,06 6,27 19,80 0,00** 
Bloco 3 2,34 0,78 2,47 0,11ns 
Erro 12 3,79 0,32 

  Total 19 31,2       

CV (%) 17,01 
    Média geral 3,31         

 
ANEXO 16 A – Análise de variância da taxa de crescimento relativo do diâmetro de plantas 
de A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava e  T. aurea, por meio do plantio 
de mudas, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 3 85,60 28,53 4,23 0,00** 
Espécie 4 209,52 52,38 7,77 0,00** 
Erro 172 1158,42 6,73 

  Total 179 1453,55       
CV (%) 30,32 

    Média geral 8,55         
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ANEXO 17 A – Análise de variância da comparação entre as estratégias de recuperação para 
a altura de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava  e  T. aurea, no 
município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 3 35,66 11,88 4,29 0,00** 
Espécie 4 485,79 121,48 43,86 0,00** 
Plantio 1 1461,56 1461,56 527,86 0,00** 
Espécie*Plantio 4 641,98 160,49 57,97 0,00** 
Erro 347 960,77 2,78 

  Total 359 3585,76       

CV (%) 48,64 
    Média geral 3,42         

 

ANEXO 18 A – Análise de variância da comparação entre as estratégias de recuperação para 
o diâmetro de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava  e  T. 
aurea, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 3 15,78 5,26 8,11 0,00** 
Espécie 4 191,64 47,9 73,93 0,00** 
Plantio 1 259,21 259,21 400,02 0,00** 
Espécie*Plantio 4 162,73 40,68 62,78 0,00** 
Erro 347 224,86 0,65 

  Total 359 854,22 
   

CV (%) 43,33 
    Média geral 1,86         

 
ANEXO 19 A – Análise de variância da comparação entre as estratégias de recuperação para 
a taxa de crescimento relativo da altura de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, H. 
stigonocarpa, P. guajava e T. aurea, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 
2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 3 165,38 55,13 3,37 0,02* 
Espécie 4 106,40 26,60 1,62 0,17ns 
Plantio 1 1484,63 1484,63 90,57 0,00** 
Espécie*Plantio 4 1988,88 497,22 30,33 0,00** 
Erro 347 5688,24 16,40 

  Total 359 9433,53       
CV (%) 57,98 

    Média geral 6,98         
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ANEXO 20 A – Análise de variância da comparação entre as estratégias de recuperação para 
a taxa de crescimento relativo do diâmetro de plantas de A. macrocarpa, C. speciosa, H. 
stigonocarpa, P. guajava e T. aurea, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 
2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Bloco 3 103,11 34,37 2,42 0,06ns 
Espécie 4 272,17 68,04 4,79 0,00** 
Plantio 1 1308,41 1308,41 92,12 0,00** 
Espécie*Plantio 4 763,64 190,91 13,44 0,00** 
Erro 347 4928,43 14,2 

  Total 359 7375,76       

CV (%) 56,66 
    Média geral 6,65         

 

ANEXO 21 A – Análise de variância da comparação da mortalidade de plantas de A. 
macrocarpa, C. speciosa, H. stigonocarpa, P. guajava e T. aurea, por meio da semeadura 
direta e do plantio de mudas, no município de Salgado-SE. São Cristóvão-SE, UFS, 2013 
 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Repetição 3 2039,60 679,87 4,31 0,01** 

Espécie 4 9444,60 2361,15 14,99 0,00** 

Plantio 1 19891,60 19891,15 126,25 0,00** 

Espécie*Plantio 4 18885,90 4721,47 29,97 0,00** 

Erro 27 4253,90 157,55 
  

Total 39 54515,60 
   

CV (%) 21,68 
    

Média geral 57,9 
    

 
 
 
 


