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     RESUMO 

          Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o desempenho de espécies arbores nativas em 

plantio de enriquecimento da mata nativa, Adotou-se que a técnica de enriquecimento em 

linhas. Foi adotando o espaçamento de 3 m x 2 m , com o  plantio de    450   mudas de arvores 

nativas de diversas espécies em áreas de preservação permanente , com um  diversidade 

mínima de 80 espécies nativas da região sendo 2/3 de pioneiras  e secundárias inicial(figura 3) 

e 1/3 de clímax e secundarias tardias.Os resultados obtidos em dois anos após o plantio foi 

muito satisfatório , as arvores  se desenvolvendo rápido e vigorosas, Este plano de plantio em  

áreas de preservação permanente tem a finalidade de reposição  de forma mais rápida, efetiva 

e direcionada.Como enriquecimento da mata nativa a mesma apresentara  não só uma maior 

beleza paisagística e florística ,mas poderá trazer grandes benefícios  para a biodiversidade do 

local. 
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ABSTRAC 

This study aimed to evaluate the performance of native tree species in enrichment planting of 

native forest, which was adopted the technique of enrichment in rows. It was by adopting a 

spacing of 3 mx 2 m, with the planting of 450 seedlings of native trees of several species in 

areas of permanent preservation, with a diversity of at least 80 species native to the region of 2 

/ 3 of pioneer and secondary stages (Figure 3) and 1 / 3 of climax and secondary tardias.Os 

results in two years after planting was very satisfactory, the trees are developing fast and 

robust, this plan of planting in areas of permanent preservation is intended to replace more 

quickly, effectively and enrichment of the native forest direcionada.Como it presented not only a 

greater scenic beauty and flora, but can bring great benefits to local biodiversity. 
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 INTRODUÇÃO 

        O enriquecimento de matas nativas   tem sido utilizado como uma forma de 

acelerar os processos naturais da mata, aumentar a sua biodivercidade  por meio do 

plantio de espécies nativas. Objetivo desse trabalho é  trazer a biodiversidade para a 

área  criando uma paisagem equilibrada do ponto de vista ambiental. 

       Ao dar início à atividade de enriquecimento em áreas de florestas permanentes 

é importante considerar que através deste trabalho, somente se estará fornecendo 

os ingredientes iniciais necessários para o início de um processo de enriquecimento 

da área. A manutenção e proteção das matas, após essa fase, dará condições para 

que a natureza se encarregue da continuidade do processo.  

       As Matas protegem os solos contra a erosão e impedem o aporte de sedimentos 

e poluente que causam a assoreamento em represas e curso de água , funcionam 

ainda como barreiras naturais contra a disseminação de pragas e doenças. O 

enriquecimento é muito importante pois é um metodo  que através do plantio de 

mudas  de varias tipos de  especies da regiao  em determinada área, contribui para 

a conservaçao e tambem o aumento da biodiversidade ness local.   

       Recomendamos a utilização deste método na área da preservação permanente 

e de reserva legal da propriedade envolvida, como uma ação complementar à 

regeneração natural .O enriquecimento com espécies mais tardias, plantadas em 

alta diversidade florística e genética, tem como  intuito de garantir a restauração dos 

processos ecológicos por meio de mudas 

 

Material e Métodos 

        

 O plantio de mudas foi realizada Na Mata Nativa localizada no Sitio Gera município 

de Itaberá teve inicio no dia 26/12/2009 e termino do plantio no dia 08/01/2010.Foi 

efetuado o plantio de    450   mudas de arvores nativas de diversas espécies em 

áreas de preservação permanente ,obedecendo as técnicas silviculturais de 

implantação e manutenção das mudas. A área recuperada é de aproximadamente 

de 2000 metros sem formar blocos homogêneos ,adotando o espaçamento de 3 m x 



2 m , diversidade mínima de 80 espécies nativas da região sendo 2/3 de pioneiras  e 

secundárias inicial(figura 3) e 1/3 de clímax e secundarias tardias.(figura 4) 

Combate a formigas 

Os olheiros  foram marcados com estacas para facilitar as visitas de monitoramento 

da atividade do formigueiro , para o combate das formigas foram usado iscas 

granuladas e formicidas em pó seco . 

Locação das covas 

Foi demarcado o local exato onde foram abertas as covas . O  calcário depositado 

Passa a ser a marca do local da cova. Como foi dito o  espaçamento foi de 3m x2 m  

o primeiro numero significa espaçamento “entre linhas” de plantio e o segundo 

espaçamento entre plantas de mesma linha . 

Aberturas das covas: 

A abertura das  covas foram cavadas manualmente como o uso de cavadeiras e 

enxadões , o volume de terra retirado servira para  o aterramento das covas  após o 

plantio da muda. As covas foram de 50 cm. 

Coroamento manual da área 

Foi removido qualquer tipo vegetação que existe em um raio de 30 cm ao redor das 

covas ,para evitar a competição por água ,luz e nutrientes da muda a ser plantada 

com a vegetação. 

Transporte das mudas 

O transporte de mudas consiste  no frete entre o viveiro e área de plantio, em 

veículos com carroceria de preferência, as mudas foram acondicionadas em sacos 

plásticos , e tiveram uma irrigação farta ainda no viveiro. Para chegar em bom 

estado para o plantio. 

 

 

 



Plantio 

Foram retirados o sacos plásticos  com cuidado para preservação do torrão e evitar 

danos no sistema radicular das mudas. 

Após a colocação da muda na cova, realiza- se a colocação da terra nessas covas 

para assim finalizar o plantio da muda. 

A maioria das mudas foram plantadas no mesmo dia, o restante que não foi planta 

foram levadas para um local apropriado para serem irrigadas para o plantio do outro 

dia.  

 

Quadro 1 - Características de espécies arbóreas nativas do Brasil que compõem 

os diferentes grupos ecológicos. Grupo Ecológico  

Característica
s  

Pioneiras  
Secundárias  

Iniciais  

Secundárias  

Tardias  
Clímax  

Crescimento  muito rápido  rápido  médio  
lento ou muito 
lento  

Madeira  muito leve  leve  
mediamente 
dura  

dura e pesada  

Tolerância à  
sombra  

muito 
intolerante  

intolerante  
tolerante no  

estágio juvenil  
tolerante  

Altura das  
árvores (m)  

4 a 10  20  
20 a 30  
(alguns até 50)  

30 a 45  
(alguns até 60)  

Regeneração  
banco de  
sementes  

banco de  
plântulas  

banco de 
plântulas  

banco de 
plântulas  

Dispersão de  
sementes  

ampla 
(zoocoria:  
alta diversidade  

de animais); 
pelo  
vento, à grande  
distância  

restrita  

(gravidade);  
ampla 
(zoocoria:  

poucas espécies  
de animais); 
pelo  
vento, à grande  
distância  

principalmente  
pelo vento  

ampla 
(zoocoria:  
grandes 
animais);  
restrita 
(gravidade)  

Tamanhos de  

frutos e  
sementes  

pequeno  médio  

pequeno a 
médio  

mas sempre 
leve  

grande e 

pesado  

Dormência 

das  
sementes  

induzida (foto 
ou  
termorregulada
)  

sem  sem  
inata (imaturi-
dade do 
embrião)  

Idade da 1ª  

reprodução  
(anos)  

prematura (1 a 
5)  

prematura  
(5 a 10)  

relativamente  
tardia (10 a 20)  

tardia  
(mais de 20)  



Tempo de 

vida  
(anos)  

muito curto  
(menos de 10)  

curto (10 a 25)  
longo (25 a 
100)  

muito longo  
(mais de 20)  

Ocorrência  

capoeiras, 
bordas  

de matas,  
clareiras 
médias  
e grandes  

florestas  
secundárias,  

bordas de  
clareiras,  
clareiras  
pequenas  

florestas 

secundárias e 
prima-rias, 
bordas de 
clareiras e 
clarei-ras 
pequenas, 

dossel floresta 
e sub-bosque  

florestas secun-
dárias em 
estágio 
avançado de 
sucessão, 
flores-tas 
primárias, 

dossel e sub-
bosque  

 

 

   

 

 

 

 

Figura 3- A- Cedro, B-Flamboyant e C-Araucária 

Figura 1 e Figura 2 – mudas preparadas para o plantio 



Resultado e discussão 

 

            As arvores plantas ainda estão processo de crescimento e desenvolvimento   

com o  desenvolvimento dessas mudas, muitos frutos sejam  produzidos e poderá 

ser consumidos por animais e involuntariamente dispersos.Este plano de plantio em  

áreas de preservação permanente tem a finalidade de reposição  de forma mais 

rápida, efetiva e direcionada, porém imitando o processo natural, favorecendo o 

enriquecimento da vegetação e tornando-a assim um local atrativo como abrigo e 

fonte de alimento para as espécies da fauna silvestre e benefícios ao ser humano. 

Os resultados obtidos em dois anos após o plantio foi muito satisfatório , as arvores  

se desenvolvendo rápido e vigorosas, Este plano de plantio em  áreas de 

preservação permanente tem a finalidade de reposição  de forma mais rápida, 

efetiva e direcionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão  

       

Como enriquecimento da mata nativa a mesma apresentara  não só uma maior 

beleza paisagística e florística ,mas poderá trazer grandes benefícios  para a 

biodiversidade do local. 

Obtidos em dois anos após o plantio foi muito satisfatório, as arvores se 

desenvolvendo rápido e vigorosas, Este plano de plantio em  áreas de preservação 

permanente tem a finalidade de reposição  de forma mais rápida, efetiva e 

direcionada. 
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