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RESUMO 

A exploração de hidrocarbonetos na Amazônia trata-se de uma atividade de alto impacto 

ambiental, mesmo ocorrendo em áreas reduzidas. A magnitude do distúrbio supera a 

capacidade de resiliência destas áreas, tornando-as dependentes de atividades que visem a sua 

restauração. Na região da bacia do rio Urucu, no município de Coari, Amazonas, Brasil 

(4º30´S e 64º30´W), a principal técnica empregada para restauração das áreas degradadas é o 

plantio misto de mudas, atividade cara que exige grande infraestrutura, principalmente, por 

ser empregada em locais remotos, como é o caso das áreas impactadas pela exploração 

petrolífera na Amazônia. Alem disto, o plantio de mudas não apresenta resultados 

satisfatórios quanto à cobertura do solo, controle da erosão e cicatrização do dossel, para estas 

áreas altamente impactadas. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas que 

utilizem o mínimo de recursos externos e ecologicamente viáveis, para atingir o objetivo da 

restauração ao menor tempo e custo possíveis. No presente estudo, foram confeccionados 

núcleos regenerativos feitos a partir de materiais biodegradáveis, para suporte de diferentes 

tipos de propágulos. Tais núcleos foram desenvolvidos a partir da união das técnicas de 

nucleação e bioengenharia de solos, com intuito de funcionarem como um “biopool” ou fonte 

de vida. O intuito é que futuramente, a partir destes locais, sejam criadas “ilhas” de vegetação 

para promover aumento no número de plântulas e iniciar processos de regeneração e sucessão 

nas áreas impactadas pela exploração petrolífera. As características físicas dos “biopools” 

quanto à absorção de água, permissão ao enraizamento de plantas, controle de plantas 

invasoras e decomposição, também foram avaliadas. Para verificar a eficácia em aumentar o 

número de plântulas por m² foi utilizado delineamento experimental fatorial em blocos ao 

acaso. Cinco tratamentos testaram o uso dos núcleos regenerativos em combinação com 

diferentes tipos de propágulos, sementes nuas ou peletizadas e estacas. Outros três 

tratamentos avaliaram os efeitos do preparo da área com roçagem e/ou aplicação de herbicida. 

Testado em laboratório os “biopools” apresentaram significativa capacidade de absorção de 

água, as estruturas feitas de fibra de coco tiveram sua massa dobrada após 24 horas de 

imersão. O período estudado não foi suficiente para observarmos a penetração das raízes das 

plântulas através dos núcleos regenerativos. As estruturas feitas a partir do pó da fibra de coco 

e látex se mostraram eficientes em controlar as gramíneas nos locais em que foram instaladas. 

Os núcleos regenerativos, não apresentaram decomposição significativa de suas estruturas ao 

final dos seis meses de avaliação. As estacas de Piper aduncum L. apresentaram alta 

mortalidade em campo. Para as espécies utilizadas na forma de sementes, Bellucia 

grossularioides (L.) Triana, Cecropia pupurascens C. C. Berg., Cecropia sciadophylla Mart. 

e Isertia hypoleuca Benth.  apenas a última não germinou, em nenhum dos tratamentos 

utilizados, até o momento da última observação. Espécies oriundas da chuva de sementes 

foram observadas e também contribuíram com o aumento do número de plântulas nas áreas 

estudadas. Não encontramos diferenças significativas para a interação das espécies utilizadas 

na forma de sementes com os tratamentos utilizados. Não houve efeito do preparo da área na 

porcentagem de colonização de plantas invasoras. Porém, houve efeito do tipo de preparo da 

área no número de plântulas por m². Não encontramos diferenças significativas no número de 

plântulas colonizando as áreas estudadas entre os tratamentos de nucleação utilizados, no 

entanto a média do número de plântulas aumentou significativamente, após a instalação do 

experimento. 

Palavras-chave: Nucleação, bioengenharia de solos, peças de fibra de coco e látex, semeadura 

direta, estaquia, peletização de sementes, espécies pioneiras, herbicida. 
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ABSTRACT 

Hydrocarbon exploration in the Amazon is an activity of high environmental impact, even 

when occurring in small areas. Disturbance magnitude, normally overcomes resilience in 

these areas, thus, depending on restoration activities. In Urucu River basin,  Coari, Amazonas, 

Brazil (4° 30'S and 64° 30'W), the main technique for restoring degraded areas consists on  

planting mixed seedlings, however, an expensive activity that requires extensive 

infrastructure, mainly as an outcome of  remote locations, such as these  areas impacted by oil 

exploration in the Amazon. Also, planting seedlings does not provide suitable results, 

regarding ground cover, erosion control and canopy reconstruction in those highly impacted 

areas. Therefore, it is necessary to develop new techniques which use fewer external resources 

and also ecologically viable, aiming to restore areas with low cost and in a short time. In the 

present study, to support different types of propagules, we made regenerative nuclei using 

biodegradable materials. Compiling techniques of nucleation and soil bioengineering, the 

nucleis were made to operate as a biopool or source of life. Biopools provided protection to 

young plants against erosion and from invasive species competition, until it has been 

incorporated to the soil. The aim is to generate vegetation “islands” promoting an increase in 

the number of seedlings and also start the regeneration and succession in those areas impacted 

by oil exploration. We also evaluated biopools physical characteristics concerning promotion 

of water absorption, rooting permeability, control of invasive plants and decomposition. To 

investigate the efficiency on increasing the number of seedlings per m² it was designed a 

factorial experimental, used in a randomized block design. Five treatments tested the use of 

regenerative nuclei in combination with different seedlings types: raw or pelleted seeds and 

cuttings. Other three treatments were conducted to evaluate the effects of preparation the area 

with mowing and/or herbicide application. Tested in the laboratory biopools showed 

significant ability to absorb water, structures made from coconut fiber had their mass doubled 

after 24 hours of immersion. However, the study period was not enough to evaluate roots 

penetration through regenerative nuclei. Structures made from the coconut powder fiber and 

latex were effective in controlling grasses, where they were installed. Moreover, regenerative 

nuclei did not show significant decomposition of its structures at the end of six month of 

monitorament. Indeed, Piper aduncum cuttings showed high mortality in the field. For the 

species used as seeds: Bellucia grossularioides (L.) Triana, Cecropia pupurascens C.C. Berg 

., Cecropia sciadophylla Mart . and Isertia hypoleuca Benth., only the last did not germinate 

in any of the treatments until the last observation. Species from seed rain were observed and 

also contributed to an increase in the number of seedlings in the studied areas. We did not find 

significant differences for species interactions used as seeds within the treatments. In addition, 

there was no effect of preparing the area in the percentage of colonization of invasive plants. 

However, there was an effect of area preparation type in the number of seedlings per m². We 

also did not find significant differences in the number of seedlings colonizing studied areas 

considering the nucleation treatments used, though the average number of seedlings increased 

significantly after installing the experiment. 

Key-words: Nucleation, soil bioengineering, pieces of coconut fiber and latex, direct sowing, 

cutting, seed pelleting, pioneer species, herbicide. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A exploração de hidrocarbonetos na Amazônia caracteriza-se como uma atividade 

econômica consolidada que gera grande movimentação da economia regional, porém trata-se 

de uma atividade de alto impacto ambiental, mesmo ocorrendo em áreas reduzidas.  

A Base de Operações Geólogo Pedro de Moura (BOGPM), popularmente conhecida 

com a Província Petrolífera de Urucu, no município de Coari/AM, opera tal atividade em 

meio à Floresta Amazônica, em uma região de alta sensibilidade ambiental. Tal atividade 

requer a abertura de clareiras para a realização de diferentes objetivos operacionais, entre eles 

a perfuração de poços para prospecção de petróleo e gás, construção de estradas e 

infraestrutura.  

O alto impacto causado por esta atividade justifica-se principalmente devido à retirada 

da vegetação e de toda camada superficial do solo, deixando na superfície um solo 

compactado e nutricionalmente pobre, sem meios bióticos para se regenerar, resultando na 

criação de áreas altamente degradadas. Ao analisar 39 áreas degradadas em Urucu, 

Nascimento (2009) constatou que áreas abandonadas por mais de 10 anos após a referida 

atividade não se regeneraram naturalmente, o que demonstra a magnitude do distúrbio 

causado, que supera a capacidade de resiliência dessas áreas.  

O principal motivo para as áreas em questão não se recuperarem é a retirada da 

camada superficial, que remove também toda porção aerada e descompactada do solo e o 

banco de sementes, diminuindo significativamente a atividade microbiana e a fertilidade do 

solo desses locais. Tais condições intensificam a ocorrência de processos erosivos e a 

regeneração, mesmo que artificial, é dificultada. 

O processo erosivo mais atuante nas clareiras de Urucu é a erosão hídrica pluvial, 

devido à alta incidência de chuvas. A água incide sobre o solo quase sem nenhum obstáculo e 

por meio do escoamento superficial promove o carreamento de nutrientes e de propágulos 

oriundos da floresta ao redor, impedindo seu estabelecimento. O escoamento artificial 

também é responsável pelo rebaixamento da superfície do terreno, expondo as raízes em áreas 

de erosão e soterrando as plântulas nas áreas de deposição. 

A colonização de espécies invasoras nas áreas em restauração é outro fator que 

contribui para o insucesso da regeneração natural ou artificial. Gramíneas exóticas utilizadas 

na hidrossemeadura de taludes das vias de acesso acabam invadindo essas áreas e competem 

pela luz, água, nutrientes e espaço das raízes com os propágulos vindos da floresta e com as 

mudas de árvores plantadas. 
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A restauração ecológica tem por objetivo fornecer ao ambiente degradado, condições 

favoráveis à reestruturação da vida em um ambiente que não tem condições físicas, químicas 

e/ou biológicas de se regenerar por si só, a fim de proporcionar a recriação de um ecossistema 

autossustentável, estável e resiliente, regulado totalmente por processos naturais e com 

estrutura e função mais próxima possível de seu estado anterior (Engel e Parrota, 2003), 

recuperando sua estabilidade e integridade biológica em longo prazo. 

Em Urucu, a principal técnica empregada para a restauração das áreas degradadas é o 

plantio misto de mudas. No entanto, esta metodologia convencional apresenta-se como uma 

atividade extremamente onerosa e insuficiente para este local, visto que, necessita de grande 

infraestrutura para sua realização. O fato das áreas em questão se encontrarem muito distantes 

dos centros urbanos (650 km de Manaus-AM), aliado às características da paisagem alterada, 

faz com que esta técnica apresente-se como a mais cara do Brasil (R$ 41.000.ha
-1

), 

especificamente para as clareiras degradadas de Urucu (Bento, 2010). 

Apesar dos esforços, o plantio de árvores não apresenta resultados significativos para 

estes locais. Estima-se que valores próximos de 170.000 toneladas de sedimentos teriam sido 

transportados para os canais fluviais ao redor de 39 áreas degradadas analisadas em Urucu e 

ao longo de 21 anos de plantio essas áreas não tiveram o dossel florestal cicatrizado em seu 

aspecto estético e ecológico (Nascimento, 2009).  

O local em que está inserida a área que se deseja restaurar deve ser considerado para a 

escolha das técnicas adequadas, com o propósito de obter mais rapidamente com o menor 

custo o objetivo da restauração ecológica. 

O presente estudo foi feito no âmbito da rede CT-Petro Amazônia, composta por 

diversas instituições e pesquisadores de múltipla formação. A referida rede realiza pesquisas 

para conhecer melhor os impactos da indústria petrolífera na floresta tropical, com o intuito 

de desenvolver tecnologias mais eficazes para restauração das áreas impactadas por esta 

atividade.  

O desenvolvimento de técnicas com maior viabilidade ecológica e que utilizem o 

mínimo de insumos externos é indispensável para que se consiga recuperar a estabilidade do 

ecossistema e reduzir os custos de restauração dessas áreas.  

Grande parte dos programas de restauração é executada como o uso quase que 

exclusivo de espécies arbóreas. Esta prática pode inviabilizar pequenos projetos que poderiam 

efetivamente restaurar a biodiversidade através de processos naturais de sucessão. A 

nucleação é o exemplo de técnica alternativa de restauração a baixos custos que se 
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fundamenta em processos sucessionais naturais, por meio da implantação de micro-habitats, 

que posteriormente irradiariam diversidade por toda a área (Reis et al., 2003).  

O princípio da nucleação está na capacidade de determinadas espécies em propiciar 

uma significativa melhoria nas qualidades ambientais, permitindo um aumento na 

probabilidade de ocupação deste ambiente por outras espécies mais exigentes (Yarranton & 

Morrison, 1974). Desta forma, os núcleos instalados poderiam posteriormente promover o 

incremento do processo sucessional, introduzindo novos elementos na paisagem (Robinson e 

Handel, 1993). 

A nucleação pode atuar sobre toda a diversidade dentro do processo sucessional, 

envolvendo o solo, os produtores, os consumidores e os decompositores. A utilização da 

técnica representa um compromisso em reproduzir processos sucessionais primários e 

secundários naturais, além de permitir que a heterogeneidade local se expresse na área em 

restauração (Reis et al., 2007). 

Segundo a hipótese do gradiente de estresse (Bertness e Callway, 1994; Brooker e 

Callaghan, 1998), em ambientes severos, onde as plantas vivem em condições adversas, é 

mais comum o predomínio do mecanismo da facilitação em detrimento da competição. A 

facilitação, assim como o princípio da nucleação está na interação entre espécies tolerantes 

que fornecem melhores condições microclimáticas para a entrada de espécies mais exigentes, 

de estágios sucessionais subsequentes (Connell e Slatyer, 1977). 

A bioengenharia de solos ou engenharia natural, outra técnica alternativa, é uma nova 

ferramenta de caráter multidisciplinar que considera o meio físico e biótico, com o propósito 

de desenvolver soluções não convencionais para estabilizar as camadas superficiais dos solos 

sob ações erosivas. Nesta técnica, plantas ou partes destas, são usadas como material vivo de 

construção. Sozinhas ou combinadas com materiais inertes, tais plantas devem proporcionar 

estabilidade às áreas em tratamento (Schiechtl e Stern, 1992), em obras que visam o controle 

da erosão do solo de modo geral.  

Quanto aos materiais inertes, estes devem ser escolhidos com base em suas 

características técnicas, facilidade de aquisição, abundância na região e em função de seu 

custo. Por meio da combinação de materiais inertes e vegetação pretende-se acelerar os 

processos de sucessão natural em solos erodidos ou com perigo de erosão, com o intuito de 

alcançar, o mais rápido possível, os efeitos de proteção, para diminuir ou eliminar os 

problemas de erosão (Durlo e Sutili, 2005), proporcionando assim a melhoria do ambiente 

físico. 
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Nesse contexto, com a união de técnicas de nucleação e bioengenharia de solos foram 

desenvolvidos núcleos regenerativos feitos a partir de materiais biodegradáveis, para suporte 

de diferentes tipos de propágulos. Os núcleos criados funcionariam como um “biopool” ou 

fonte de vida, fornecendo proteção aos propágulos contra a ação de processos erosivos e 

competição com espécies invasoras até serem incorporados ao solo. A ideia é que futuramente 

esses núcleos formem “ilhas” de vegetação, promovendo o aumento do número de plântulas e 

iniciando processos de regeneração e sucessão nas áreas impactadas pela exploração 

petrolífera. 

Além da eficiência dos núcleos regenerativos, também foram avaliadas a influência 

dos diferentes tipos de preparo da área, com roçagem e/ou aplicação de herbicida, realizados 

nos locais onde os experimentos foram instalados. A competição com gramíneas é um dos 

fatores limitantes ao estabelecimento de plantios florestais no Brasil (IPEF, 2008). O combate 

pode ser realizado de várias maneiras: roçadas manuais, mecânicas e químicas. No presente 

estudo vamos avaliar o uso da roçada mecânica e sua associação com herbicida pós-

emergente, específico para monocotiledôneas, com intuito de amenizar a mato competição. 

O primeiro capítulo tem como objetivo responder as questões quanto às características 

físicas e ao desempenho e dos núcleos regenerativos feitos a partir de biomateriais, com 

relação à sua capacidade de absorção de água, em laboratório e permissão ao enraizamento de 

plântulas, controle de plantas invasoras e decomposição de sua estrutura após seis meses em 

campo. 

No segundo capítulo é enfatizada a hipótese central do trabalho, avaliando se as 

técnicas utilizadas promovem o aumento do número de plântulas nas áreas estudadas, 

analisando o desempenho dos propágulos vegetais utilizados no experimento: sementes nuas, 

sementes peletizadas, estacas e suas interações com os núcleos regenerativos. Assim como a 

influência do preparo das áreas feito anteriormente a instalação do experimento em campo. 
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HIPÓTESE GERAL 

 

O desenvolvimento de técnicas de restauração ecológica com o uso de núcleos 

regenerativos e preparo da área são eficientes em promover a regeneração e iniciar processos 

de sucessão vegetal nas clareiras da Base de Operações Geólogo Pedro de Moura, na bacia do 

rio Urucu, município de Coari, Amazonas, Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO I 

DESENVOLVIMENTO DE NÚCLEOS REGENERATIVOS PARA SUPORTE DE 

PROPÁGULOS VEGETAIS E CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

 No presente estudo núcleos regenerativos, confeccionados a partir de biomateriais, 

foram desenvolvidos com base nas técnicas de Bioengenharia de Solos ou Engenharia 

Natural. De acordo com os fundamentos das técnicas citadas, as plantas, sozinhas ou 

combinadas com materiais inertes, são vistas como componente construtivo, em obras que 

visam a perenização de cursos de água, estabilização de encostas e taludes, tratamento de 

voçorocas e o controle da erosão do solo de modo geral. Esta técnica surgiu no âmbito fluvial 

e já é conhecida e utilizada na Europa Central e América do Norte há décadas. Na Europa 

apresenta-se como alternativa aos modelos tradicionais, com foco na melhoria do ambiente 

físico. Essas práticas quando empregadas corretamente, trazem ganhos estéticos, ecológicos e 

normalmente são de baixo custo (Sutili, 2007). 

 No Brasil, a bioengenharia ainda é pouco conhecida e empregada, existindo a carência 

de conhecimento das plantas potencialmente utilizáveis. Disarz (2011) realizou estudo de 

propagação vegetativa para onze espécies nativas da Amazônia em viveiro ao ar livre, sob 

sistema de irrigação por aspersão, em Manaus. Dentre as espécies utilizadas no estudo, apenas 

Alchornea castaneifolia, Salix humboldtiana e Piper aduncum, apresentaram 

desenvolvimento vegetativo com taxa de sobrevivência entre 70 e 100%. Demonstrando 

serem espécies indicadas para utilização em técnicas de Bioengenharia. 

 O emprego desta técnica apresenta-se como uma solução prática à redução de 

processos erosivos, com intervenções simples e de baixo custo. Além dos critérios 

econômicos, também devem ser considerados os critérios ecológicos e estéticos, procurando-

se modificar o mínimo possível as condições preexistentes (Durlo e Sutili, 2005). 

Em Urucu, a abertura de clareiras, com a retirada da vegetação, aumenta 

significativamente a ocorrência de erosão dos solos, fazendo com que as medidas de erosão 

deixem de ser feitas em kg.ha
-1

.ano
-1

  e passem a ser feitas em t.ha
-1

.ano
-1

 (Fritsch e Sarrailh, 

1986). Nascimento (2009), ao acompanhar a regeneração de 39 áreas degradadas em Urucu, 

verificou que mesmo com o plantio de quase um milhão de mudas ao longo de 21 anos, 76% 

destas áreas ainda permaneceram com o solo exposto. A ausência prolongada de cobertura 

com material vegetal, vivo ou morto, expõe estes solos pobres, argilosos e desestruturados a 

um processo intenso de erosão (Leal Filho, 2008).  



7 
 

 As condições extremas de degradação estreitam a capacidade de ocupação dessas 

áreas, que acabam sendo colonizadas basicamente por espécies vegetais tolerantes ao estresse 

edáfico, hídrico e nutricional. Facilitando o estabelecimento das plantas invasoras, ruderais e 

de poucas espécies arbóreas.  

 Definem-se espécies invasoras como sendo espécies exóticas com alta capacidade de 

crescimento, proliferação e dispersão, capazes de modificar a composição, estrutura ou função 

do ecossistema (Cronk e Fuller, 1995). Estas espécies não são invasoras por definição, 

tornam-se invasoras devido às características ecológicas do meio que acabam propiciando o 

rápido estabelecimento das mesmas. Ações antrópicas são certamente os principais fatores 

que criam oportunidades para episódios de invasão biológica, seja pela introdução proposital 

ou acidental de novas espécies, ou por distúrbios provocados no ambiente físico ou na própria 

comunidade (Matos e Pivello, 2009). 

 A restauração ecológica pode reduzir a colonização de espécies invasoras, enquanto 

permite o estabelecimento de espécies nativas, devido à ocupação do espaço e utilização de 

recursos por essas espécies (Bakker e Wilson, 2004), que acabam por suprimir as espécies 

invasoras, principalmente quando atingem tamanho suficiente para impedir a chegada de luz 

ao nível do solo.  

 Com a modernização da agricultura, diferentes tipos de resíduos agroindustriais vêm 

sendo utilizados como substrato, entre eles cascas de arroz, casca de pinus e bagaço de cana. 

Com intuito de oferecer novas alternativas aos produtores de mudas e assim minimizar o 

impacto ambiental provocado pelos resíduos sólidos gerados. O resíduo da casca de coco 

madura também vem sendo indicado como substrato agrícola, principalmente por apresentar 

uma estrutura física vantajosa, proporcionando alta porosidade, alto potencial de retenção de 

umidade e por ser biodegradável (Rosa et al., 2002). 

 No presente estudo desenvolvemos núcleos regenerativos feitos a partir de materiais 

biodegradáveis, à base do pó da fibra de coco (Cocos nucifera L.) e látex. Escolhemos 

especificamente estes materiais devido aos resultados encontrados por Disarz (2011), que 

testou três tipos de materiais de enchimento (fibra de coco longa, palha de buriti e serragem) e 

dois tipos de adesivo (cola pva e látex), para confecção de contentores de erosão. Encontrando 

nesta combinação, melhores resultados quanto à absorção de água, quantidade necessária de 

adesivo e facilidade no manuseio. No entanto, no presente estudo, foi utilizada a fração mais 

fina da fibra de coco (pó) combinada com o látex, utilizado como adesivo.    
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 Tais núcleos regenerativos foram desenvolvidos para promover a permanência dos 

propágulos vegetais nas áreas degradadas e oferecer proteção quanto à erosão e competição 

com espécies invasoras, assim como aumentar a retenção e infiltração superficiais da água no 

solo, diminuindo o escoamento superficial, com o objetivo de facilitar a recolonização vegetal 

de espécies pioneiras autóctones nas áreas degradadas. A fim de proporcionar a revitalização 

de plantios antigos em Urucu, que não foram suficientes para restaurar as áreas em questão.  

  O objetivo do presente capítulo é avaliar os núcleos regenerativos em campo, nas áreas 

degradadas de Urucu, e em laboratório. Para fins de análise de viabilidade biológica da 

utilização desta nova técnica que une bioengenharia e nucleação com o propósito de 

promover o aumento do número de plântulas e posteriormente árvores, nas áreas impactadas 

pela exploração petrolífera em Urucu. 

 

HIPÓTESES 

 

 O núcleo regenerativo desenvolvido tem significativa capacidade de absorção de água; 

 O núcleo regenerativo desenvolvido permite o enraizamento de plantas; 

 O núcleo regenerativo desenvolvido controla a colonização de plantas invasoras; 

 O núcleo regenerativo desenvolvido apresenta decomposição após seis meses em 

campo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O desenvolvimento do núcleo regenerativo e o teste de absorção de água e inchamento 

dimensional foram realizados no Laboratório de Produtos Florestais do Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia (INPA). As avaliações quanto à permissão ao enraizamento, controle 

de plantas invasoras e decomposição foram realizadas em campo, nas clareiras degradadas de 

Urucu.  

Desenvolvimento do Núcleo Regenerativo - Laboratório  

 

 Foi desenvolvido um modelo de núcleo regenerativo, para suporte de sementes e 

estacas, pela combinação de um material de enchimento, nesse caso o pó da fibra de coco 

(Cocos nucifera L.) e de um material adesivo, o látex. As cascas secas de coco utilizadas para 

obtenção do pó da fibra de coco foram coletadas na forma de resíduo e levadas para o 

Laboratório de Produtos Florestais do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (LPF - 
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INPA), onde foram trituradas e moídas em moinho de martelo, de malha 8 mm, marca Bison 

Bähre e Greten, modelo 85100, e peneirado em malha de 10 mm para separação do pó da 

fibra de coco, fração mais fina utilizada na confecção dos núcleos regenerativos. O látex 

centrifugado 60%, foi obtido por doação da empresa Lam Látex da Amazônia, fábrica de 

preservativos situada no município de Iranduba, AM. 

Foram testadas diversas proporções destes materiais, com o propósito de obter uma 

estrutura resistente, mas que ao mesmo tempo não oferecesse impedimento ao enraizamento 

das plantas e que utilizasse o mínimo de látex possível, para não ficar com aspecto 

emborrachado. 

 

A melhor proporção encontrada para obter as características desejadas foi a seguinte: 

- 1 Kg de pó da fibra de coco  

- 800g de látex centrifugado 

- 100g de água (diluição do látex, para evitar aspecto emborrachado)  

  

 Tais materiais foram misturados em uma coladeira (tambor rotativo) da marca 

Eletromotores Weg S.A., modelo 80181, 60 rpm. Foram realizadas duas aplicações da resina, 

uma no início e outra após três minutos de rotação. Devido à viscosidade e propriedade 

coagulante do látex, não foi possível utilizar os bicos injetores do tambor rotativo, que 

entupiam.  

 A confecção manual das estruturas procedeu-se com a utilização de chapas de aço 

inox, e a prensagem à temperatura de 100°C e pressão de 100 a 150 kgf.cm
-
², por 40 minutos, 

em prensa hidráulica de pratos planos e aquecimento elétrico, Dieffenbacher LP 420 a. 

Posteriormente as estruturas foram secas ao sol por seis horas e depois condicionadas à 

sombra em estantes cobertas com jornal, em local coberto. 

 O produto final consistiu em uma estrutura de formato quadrado, com dimensões de 

40 x 40 cm e espessura de 12 mm, como um tapete, com quatro aberturas de 5 x 10 cm, onde 

as estacas foram  colocadas. Também foram feitos dois sulcos, que cruzam a peça em 

comprimento e largura, onde foram alocadas a serrapilheira e as sementes. Foram produzidas 

58 estruturas, 48 instaladas em campo, nas clareiras de Urucu e as outras 10 utilizadas no teste 

físico para absorção de água e inchamento dimensional em laboratório. 
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 Optamos pelas dimensões das estruturas de 40 x 40 cm, principalmente porque seriam 

utilizadas para fins experimentais e devido a facilidade para transportar para Urucu, o acesso 

a base é feito de avião, que não permite grande excesso de peso. 

 

 

Figura 1: Etapas da confecção do núcleo regenerativo. (A) aplicação do látex, (B) formação do 

colchão, (C) colchão pronto para ser prensado, (D) colchão sendo levado à prensa e (E) produto final. 

 

Teste de Absorção de Água e Inchamento Dimensional - Laboratório 

 

 O teste físico para avaliar a capacidade do material desenvolvido em absorver água foi 

realizado no Laboratório de Produtos Florestais, no INPA, segundo a norma americana 

ASTM D 1037 (1999). Foram utilizadas 10 repetições. As estruturas tiveram suas dimensões 

medidas antes da imersão em água (T0), após duas horas de imersão (T1) e após 24 horas de 

imersão em água (T2). Foram feitas medições de massa, espessura com auxílio de 

paquímetro, largura e comprimento com auxílio de uma suta, nos três momentos (T0, T1 e 

T2).  

 A largura e o comprimento foram medidos em dois pontos e a espessura em oito 

pontos distintos, foram utilizados nas análises, os valores médios das referidas medições. O 

volume das peças foi calculado com as medidas de comprimento, largura e espessura. O 

aumento em massa e volume foi avaliado pelo teste qui-quadrado com nível de significância 

de 95% (α=0,05). 
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Figura 2: Etapas do teste de absorção de água. (A) Imersão das estruturas em água, (B) medição da 

espessura, (C) medição de largura e (D) pesagem. 

Avaliação da Efetividade dos Núcleos Regenerativos em Campo  

Caracterização da Área de Estudo 

 

 O estudo foi realizado na BOGPM (Base de Operações Geólogo Pedro de Moura), 

comumente chamada de Base Petrolífera de Urucu, localizada na bacia do rio Urucu, afluente 

da margem direita do Rio Solimões, no município de Coari, no estado do Amazonas, a 650 

km em linha reta de Manaus, sob as coordenadas 4º30´S e 64º30´W.  

A bacia do rio Urucu apresenta um ciclo sazonal de distribuição da precipitação bem 

característico, alternando uma estação seca de junho a novembro com uma estação chuvosa de 

dezembro a maio. O período chuvoso representa 66,1% da precipitação total anual. A média 

da precipitação anual é em torno de 2.300mm. O clima nesta área é caracterizado como 

úmido, megatérmico, com pequena deficiência de água no período seco (Petrobras, 2008).  

Os solos da região têm como material de origem, os sedimentos da “formação 

Solimões”, apresentando textura argilosa, bem drenados, sob floresta tropical densa (Radam 

Brasil, 1978). São classificados como cambissolo álico, ocorrendo em relevos que variam de 

suave ondulado a ondulado. A vegetação é caracterizada por floresta alta e densa de terra 

firme, com dossel variando, em geral, de 23 – 32 metros de altura, com árvores 

predominantemente finas (10 – 20 cm de DAP) (Lima Filho et al., 2001).  
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               Figura 3: Mapa da área de estudo 

  

Histórico das Áreas Degradadas Utilizadas no Estudo 

 

 Para a realização deste estudo foram utilizadas quatro clareiras da Base Petrolífera de 

Urucu, antigas áreas de apoio das atividades de prospecção de hidrocarbonetos, funcionando 

como áreas de empréstimo e fornecendo suporte para obras civis de infraestrutura ou como 

área de empréstimo em um primeiro momento e depois como área para depósito de resíduos 

sólidos (bota-fora). Portanto, trata-se de áreas que tiveram a vegetação e suas camadas 

superficiais do solo removidas, restando no piso um solo compactado e nutricionalmente 

pobre, com intensos processos erosivos que dificultam a recolonização vegetal destas áreas. 

 Atendendo a legislação ambiental, é realizado plantio misto de mudas após o fim do 

uso dessas áreas, com o propósito de minimizar os impactos causados por esta atividade. No 

entanto, as áreas estudadas apresentam diversidade florística muito simplificada, quando 

comparada com a quantidade de mudas plantadas na oportunidade do trabalho de restauração 

(Apêndice A) e encontram-se predominantemente colonizadas por gramíneas exóticas como 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov., Andropogon bicornis L, Panicum pilosum Sw, 

Brachiaria  spp. Essas espécies costumam estar associadas à Pueraria phaseoloides (Roxt.) 

Benth e Calopogonium mucunoides Desv., utilizadas na hidrossemeadura de taludes das vias 



13 
 

de acesso (Nascimento, 2009), que acabam invadindo as áreas em restauração (figura 4). 

Essas gramíneas exóticas competem por luz, água, nutriente e espaço com as mudas 

plantadas, inviabilizando o sucesso do reflorestamento e impedindo o estabelecimento de 

propágulos provenientes da floresta ao redor. Portanto, a invasão de gramíneas exóticas é um 

dos impactos ambientais mais fortes que impedem a colonização de espécies autóctones nos 

processos regenerativos das clareiras degradadas em Urucu. 

 

Tabela 1: Caracterização das áreas de estudo. 

Clareira 
Data do 

reflorestamento 

Tamanho 

(ha) 
Invasoras Predominantes 

CL 12 Maio/2001 0,58 
Pennisetum clandestinum 

Pueraria phaseoloides 

JAZ 16 Jan/2002 2,29 Pennisetum clandestinum 

Brachiaria sp1 

 

JAZ 87 
Jan/2002 0,84 

Pennisetum clandestinum 

Brachiaria sp 2 

JAZ 96 Maio/2009 1,23 Brachiaria sp 3 

Mimosa pudica 

 

 

Figura 4: Ilustração das clareiras utilizadas no estudo. 
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Preparo da área das parcelas 

 

As parcelas utilizadas no presente estudo foram preparadas com roçagem das 

gramíneas e aplicação de herbicida pós-emergente, específico para monocotiledôneas, 

totalizando três tratamentos para este fator, onde tínhamos parcelas: a) roçagem, b) roçagem + 

duas aplicações de herbicida e c) roçagem + três aplicações de herbicida. Foram sorteadas 

duas repetições (parcelas) de cada tratamento por clareira, totalizando oito repetições para 

cada tratamento. O herbicida sistêmico Fusilade foi borrifado nas parcelas em concentração 

de 3,5 mL/L. Foram aplicados aproximadamente dois litros de solução por parcela (21m²) em 

até três ocasiões, em intervalos de 0, 30 e 140 dias. Foi feita roçagem em todas as parcelas 

imediatamente antes da primeira e terceira aplicações do herbicida. 

 

Delineamento Experimental 

 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro blocos representados 

pelas clareiras de Urucu. Em cada bloco foram instaladas seis parcelas de 3x7m, os cinco 

tratamentos descritos abaixo foram instalados em subparcelas de 1m²: 

 T1: Núcleo regenerativo com sementes peletizadas + estacas + serrapilheira. 

 T2: Núcleo regenerativo com sementes nuas + estacas + serrapilheira. 

 T3: Sementes peletizadas + estacas + serrapilheira diretamente no solo. 

 T4: Sementes nuas + estacas + serrapilheira diretamente no solo. 

 T5: Controle 2 – nenhuma intervenção.  

 

3 m

7 m 

T1 T5

T2 T4

T3

 

Figura 5: Esquema delineamento do experimento em campo. 

 

1m 

1m 

Bloco 

Parcelas 

Subparcela 
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As parcelas foram distribuídas na área aleatoriamente e os tratamentos foram 

posicionados na parcela conforme a figura 5, de forma sistemática, ou seja, sempre nesta 

posição. Um total de 48 núcleos regenerativos foi colocado em campo (figura 6), diretamente 

no solo, as estruturas foram preenchidas com serrapilheira de áreas do sub-bosque florestal 

próximos às clareiras e com os diferentes tipos de propágulos, dependendo de cada 

tratamento. As estacas estavam presentes em todos os tratamentos. Foram utilizadas oito 

estacas por tratamento, duas por cada abertura dos núcleos regenerativos ou duas por cada 

abertura feita no solo nos tratamentos sem os núcleos. 

 

 

Figura 6: Imagem no núcleo regenerativo (NR) e dos tratamentos em campo (T1 a T5). 

 

 

Permissão ao Enraizamento 

 

 Para avaliar se o núcleo regenerativo feito a partir de biomateriais permite o 

enraizamento das plantas, os 48 núcleos regenerativos instalados em campo foram observados 

mensalmente, durante um período de seis meses (agosto-fevereiro, 2011-2012). Foi verificado 

se houve colonização das plantas na superfície dos núcleos e se suas a raízes penetraram o 

núcleo e chegaram até o solo, levantando as estruturas, quando necessário, para fins de 

melhor observação ao final dos seis meses.  
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Controle de Plantas Invasoras 

 

 Para avaliar se o núcleo regenerativo feito a partir de biomateriais foi eficiente no 

controle de plantas invasoras, foram feitas observações mensais no campo, sendo a primeira 

avaliação realizada em novembro de 2011, 90 dias após a instalação do experimento e a 

última em fevereiro de 2012, 180 dias após. Essas avaliações foram feitas com o auxílio de 

um grid (figura 7), com área de 1m², subdividido em 25 partes de 20 x 20 cm. A ocupação de 

plantas invasoras foi contabilizada pela porcentagem de cobertura da área das subparcelas 

(1m²). Foi realizada ANOVA fatorial (5x4x4) de medidas repetidas e post-hoc de Tukey, no 

programa SYSTAT 12 para avaliar os efeitos dos tratamentos (cinco), blocos (quatro) e do 

tempo (quatro). Foi verificada a existência ou não de diferenças significativas quanto à 

porcentagem de ocupação de plantas invasoras nas subparcelas, em relação à presença ou 

ausência dos núcleos regenerativos nas mesmas. 

  

Figura 7: Esquema do grid utilizado para contabilizar porcentagem de plantas invasoras. 

Decomposição  

 

Para avaliar a decomposição do núcleo regenerativo feito a partir de biomateriais, 

foram feitas observações mensais no campo, de 48 núcleos regenerativos, durante um período 

de seis meses (agosto-fevereiro, 2011-2012), a fim de descrever como ocorreu este processo. 

Foi verificado se as estruturas encontravam-se inteiras, em caso negativo foi observada a 

porcentagem de decomposição com utilização de um grid (Figura 8), com as mesmas 

dimensões das estruturas confeccionadas, subdividido em 16 partes de 10 x 10 cm.  

20 cm 

20 cm 
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Figura 8: Esquema do grid utilizado para contabilizar porcentagem de decomposição dos núcleos 

regenerativos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Teste de Absorção de Água e Inchamento Dimensional 

 

 O comportamento da massa e volume dos núcleos regenerativos quanto ao inchamento 

dimensional devido à absorção de água, foi analisado pelo teste do qui-quadrado, que 

identificou diferenças significativas tanto em massa como em volume devido à absorção de 

água ao longo do período de imersão (X²calc > X²tab; n=10; p<0,05, apêndice B).  

 Em ambos os casos, as maiores médias de crescimento ocorreram nas primeiras duas 

horas de imersão, com valores significativamente maiores do que os observados nas 22 horas 

subsequentes (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Inchamento dimensional médio por hora durante os intervalos de imersão para massa e 

volume. 

Crescimento Médio  

  Massa (g.h
-1

) Volume (cm³.h
-1

) 

entre T0 e T1(2h de imersão) 0,5548 256,5064 

entre T1 e T2 (22h de imersão) 0,0112 9,1974 

entre T0 e T2 (24h de imersão) 0,0565 29,8065 

  

De acordo com os gráficos da figura 9, tanto o aumento em massa quanto o aumento 

em volume, observados durante as 24 horas de imersão em água, apresentaram a curva mais 

ascendente durante as duas primeiras horas de imersão em água, demonstrando um maior 

crescimento neste período. Durante as 22 horas subsequentes foi observada uma leve 

ascensão da curva, o que demonstra menor crescimento neste período, sendo um pouco mais 

acentuado para a medida de volume comparado com as medidas de massa. 

40 cm 

40 cm 

10 cm 

10 cm 
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Figura 9: (A) Variação média da massa ao longo do período de imersão em água. (B) Variação média 

do volume ao longo do período de imersão em água. 

 

Os resultados encontrados confirmam a hipótese de que os núcleos regenerativos 

desenvolvidos têm significativa capacidade de absorção de água. 

O valor médio da massa dos núcleos regenerativos, em umidade de equilíbrio, antes da 

imersão, era de 1,20 Kg e o valor médio em absorção de água foi de 1,36 Kg, após 24 horas 

de imersão. Isto demonstra que os ganhos em massa com absorção de água foram sempre 

maiores que 100%, evidenciando que as estruturas feitas de fibra de coco tiveram sua massa 

dobrada após 24 horas de imersão (Figura 9A). Para o volume o aumento médio foi de 35% 

após a imersão em água. 

 O fato das estruturas apresentarem significativa capacidade de absorção de água é um 

fator relevante, desta forma contribuem para mudanças locais de temperatura e umidade, 

assim como para evitar perdas de água do solo.  

O pó da fibra de coco é um material altamente higroscópico, que retém de oito a dez 

vezes o seu peso em água, o que favorece a ocorrência de microrganismos benéficos que 

vivem associados às raízes das plantas (Nunes et al., 2007). 
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Permissão ao Enraizamento 

 

 De um total de 48 núcleos regenerativos instalados em campo, foram observados 

apenas dois núcleos sendo colonizados por plântulas ao longo do período de seis meses.  

Não foi possível observar a passagem das raízes através das estruturas dentro do 

período observado. As espécies encontradas colonizando a superfície das peças ainda 

encontravam-se muito jovens até o momento da ultima avaliação e suas raízes ainda não 

tinham tamanho suficiente para ultrapassar os núcleos regenerativos feitos de fibra de coco e 

látex, sendo necessário um maior período de avaliação para verificar o comportamento das 

estruturas em relação à permissão ao enraizamento.  

 A causa provável do reduzido número de plântulas colonizando a superfície das 

estruturas feitas a partir de biomateriais foi o carreamento das sementes e serrapilheira 

depositadas nas estruturas pela água da chuva para o solo ao redor das peças, onde foi 

observada a colonização de plântulas das espécies utilizadas no experimento. 

 A utilização do pó da fibra de coco como substrato apresenta resultados positivos para 

o desenvolvimento de diversas culturas (Meerow, 1994; Bezerra e Bezerra, 2001; Bezerra et 

al., 2001; Rosa et al., 2001). Para sementes de tomateiro, Silveira et al. (2002) detectaram boa 

germinação em todos os tratamentos onde o pó da fibra de coco estava presente, 

provavelmente devido à alta capacidade de retenção de água desse substrato. Lacerda et al. 

(2006) recomendam o uso de pó da fibra de coco como componente para substratos, pois suas 

propriedades físicas e químicas, aliadas à sua estrutura e durabilidade, apresentaram 

condições para a produção de mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth).  

A utilização do pó da fibra de coco tem potencial para modificar condições locais que 

favorecem a germinação e o estabelecimento de plântulas. Principalmente devido o aumento 

da retenção de umidade e modificações da estrutura do solo, como aumento da porosidade e 

consequente diminuição da compactação. No entanto, diferentes formatos de núcleos 

regenerativos devem ser testados para fins de aprimoramento da técnica empregada, 

considerando novas formas que sejam mais eficientes em garantir a permanência dos 

propágulos em sua superfície.  

 Apesar dos propágulos utilizados não terem se fixado na superfície dos núcleos 

regenerativos, feitos do pó da fibra de coco e látex, estes germinaram e se estabeleceram ao 

redor dos mesmos, dentro da área das subparcelas avaliadas (1m²), promovendo o aumento do 

número de plântulas por m², principal objetivo do presente estudo. Estas áreas continuarão 

sendo avaliadas em longo prazo, a fim de verificar o estabelecimento futuro dessas plântulas, 
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assim como o comportamento dos núcleos regenerativos em fornecer melhorias das condições 

locais e permitir o enraizamento de plântulas. 

  

Controle de Plantas Invasoras 

 

 Encontramos diferenças estatísticas entre os tratamentos com ou sem os núcleos 

regenerativos (p=0,0250; n=120; GL=4; Apêndice C), confirmando a hipótese de que as 

estruturas feitas de fibra de coco e látex foram eficientes no controle da ocupação de plantas 

invasoras nas subparcelas em que foram instaladas (Figura 10). A porcentagem de ocupação 

de plantas invasoras foi significativamente menor nos tratamentos um e dois (Figura 11). 

 Também houve efeito de blocos (p<0,000; n=120; GL=3; Apêndice C). Os blocos 

representados pelas clareiras possuem diferentes composições de plantas invasoras, o que 

provavelmente influenciou a ocorrência deste efeito. Algumas espécies, como as do gênero 

Brachiaria sp., são muito agressivas e formam grandes quantidades de biomassa em pouco 

tempo (observações pessoais no campo) colonizaram parcelas inteiras, principalmente na JAZ 

96, onde houve maior ocupação de plantas invasoras (Figura 12).  

 A análise também verificou efeito do tempo (p<0,000; n=120; GL=3; Apêndice C). A 

média de ocupação de plantas invasoras foi significativamente menor ao final dos 90 dias em 

relação aos demais. As médias de ocupação observadas aos 120 e 150 dias não diferiram entre 

si, mas foram significativamente menores que aos 180 dias, evidenciando que a porcentagem 

de ocupação de plantas invasoras aumentou significativamente com o tempo, ao longo de 180 

dias de observação (Figura 10). 
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Figura 10: Porcentagem média de colonização de plantas invasoras na área das subparcelas (1m²), nos 

diferentes tratamentos ao longo de 180 dias. Onde (1) e (2) são os tratamentos com as estruturas feitas 

a partir de biomateriais. E (3), (4) e (5) são os tratamentos controle, onde as estruturas não foram 

utilizadas. NR=Núcleo regenerativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Porcentagem de ocupação média de plantas invasoras por tratamento ao final dos 180 dias. 

As médias seguidas de letras iguais não diferem significativamente umas das outras (teste de Tukey). 
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Figura 12: Média da ocupação de plantas invasoras nas subparcelas (1m²), por bloco (clareira), ao final 

de 180 dias. As médias seguidas de letras iguais não diferem significativamente umas das outras (teste 

de Tukey). 

 

 A maior parte das espécies consideradas invasoras no presente estudo é representada 

por gramíneas. Espécies que possuem características que as tornam melhores competidoras, 

como metabolismo C4, que confere alta eficiência fotossintética e no uso de nutrientes, alta 

capacidade de rebrotamento e regeneração, altas taxas de crescimento, alta capacidade de 

reprodução, com ciclo reprodutivo rápido e intensa produção de sementes de fácil dispersão, 

além de alta capacidade de germinação (Rejmánek  e Richardson, 1996; Williamson e Fitter, 

1996).  

Tais características permitem a rápida produção de densa camada de biomassa por 

essas espécies, reduzindo a luminosidade ao nível do solo, impedindo processos de 

germinação de sementes provenientes da floresta ao redor e competindo com as mudas por 

espaço, nutrientes e luz, promovendo alta mortalidade de mudas, elevando os custos de 

manutenção e determinando o insucesso do reflorestamento no local.  

 As maiores limitações à regeneração nas clareiras de Urucu não dizem respeito às 

condições microclimáticas nem à distância da fonte de propágulos, já que as áreas degradadas 

estão delimitadas por floresta. As plântulas têm dificuldade em se estabelecer devido ao 

dessecamento, compactação do solo e competição com as gramíneas (Molinaro e Vieira, 

2007; Nascimento, 2009). 
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  A utilização de núcleos regenerativos, feitos de fibra de coco e látex, proporciona o 

recobrimento do solo, impedindo a germinação e proliferação das espécies invasoras nas 

clareiras de Urucu, além de proteger o solo do dessecamento.  

No entanto, cobrir 100% das áreas degradadas ocupadas por gramíneas invasoras com 

as estruturas feitas a partir biomateriais seria muito oneroso e inviabilizaria a implantação da 

técnica. Para fins de diminuição dos custos, instalamos o experimento de maneira pontual nas 

áreas degradadas de Urucu, formando núcleos, onde possivelmente, plântulas de espécies 

arbóreas possam se estabelecer. 

 

Decomposição 

 

 Apesar de estarem expostos às intempéries, os núcleos regenerativos confeccionados 

com fibra de coco e látex mantiveram-se inteiros após seis meses de observação no campo. 

Portanto, não apresentaram decomposição parcial ou total de sua estrutura dentro do período 

observado. No entanto, houve uma baixa taxa de decomposição nas partes em contato direto 

com o solo, na face inferior das estruturas, não sendo possível quantificá-la. 

Esta durabilidade evidência um efeito positivo, já que a ideia principal é que essas 

estruturas sirvam de suporte para a germinação e estabelecimento de propágulos, contribuindo 

para redução de competição com plantas invasoras e melhoria das condições microclimáticas 

locais. Quanto maior a durabilidade dessas estruturas, maior serão as chances de 

estabelecimento de espécies desejáveis nas áreas impactadas. 

 A fibra de coco é constituída em grande porcentagem por lignina (35-45%), além de 

celulose (23-43%) e uma pequena quantidade de hemicelulose (3-12%). Esta composição 

confere ao substrato grande durabilidade (Lacerda et al., 2006), além de aumentar resistência 

ao ataque de bactérias, fungos e ao apodrecimento.  

A decomposição da parte inferior das estruturas, mesmo que mínima, modificou as 

condições de umidade e quantidade de matéria orgânica do solo nos locais onde foram 

instaladas. Foi observada a colonização de fungos e de espécies da macrofauna como cupins e 

formigas sob as estruturas (Figura 13).  

A Macrofauna é responsável por desenvolver funções detritívoras e de fragmentação 

da matéria orgânica facilitando sua incorporação no solo e agindo como “engenheiros do 

ecossistema”, modificando-o estruturalmente (Lavelle, 1996), formando galerias, aumentando 

a área de exposição e aeração. Essas funções ecológicas podem ser associadas a diversos 

processos como a ciclagem de nutrientes, o revolvimento do solo, a incorporação de matéria 
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orgânica e o controle biológico de pragas do solo. A transformação do ambiente promovida 

pela fauna do solo resulta na criação de novos microhabitats, possibilitando a colonização de 

novas espécies de microrganismos e até de vegetais.  

 Silveira et al. (2002), ao realizarem análise microbiológica de três substratos testados, 

encontraram no pó da fibra de coco alta população bacteriana. Quanto à população fúngica, 

foi encontrado no substrato pó da fibra de coco maior número de isolados, diferindo 

significativamente dos demais.  

 O componente biológico do solo é responsável pela formação de húmus, ciclagem de 

nutrientes e modificações estruturais (Wood, 1991). As bactérias desempenham funções 

importantes na dinâmica de ecossistemas, a ciclagem de grande parte de nutrientes passa por 

este grupo de organismos para níveis tróficos superiores. Esses microrganismos também são 

responsáveis pela formação de húmus e disponibilização de nutrientes por meio da 

decomposição da matéria orgânica. Algumas possuem capacidade para fixação de nitrogênio, 

além de realizarem controle biológico e melhorias na agregação, aeração e infiltração do solo 

(Kennedy, 1999). Os fungos, além de participarem dos processos de decomposição da matéria 

orgânica, também podem se associar de maneira mutualística com as raízes das plantas, 

formando micorrizas, que intensificam a absorção de nutrientes, em especial de fósforo e 

aumentam a tolerância das plantas a diversos tipos de estresses, influenciando seu 

crescimento e reprodução (Siqueira, 1994). 

 Considerando que a maior intensidade da atividade biológica ocorre nas camadas 

superficiais do solo e que as clareiras de Urucu tiveram suas camadas superficiais removidas, 

a instalação de estruturas biodegradáveis que serão incorporadas ao solo ao longo do tempo, 

pode contribuir para a melhoria das condições ambientais locais. Isso favorece o surgimento 

de microrganismos benéficos que vivem associados às raízes das plantas, criando condições 

favoráveis ao desenvolvimento vegetal, além de auxiliar na recuperação e manutenção de 

características físicas do solo. As estruturas também podem proporcionar aumento na retenção 

de água, porosidade, redução de temperatura e melhoria da estruturação do solo. O 

monitoramento do processo de decomposição continuará sendo realizado, para determinação 

do tempo de decomposição total das estruturas e melhorias oferecidas. 
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Figura 13: (A) formigas, (B) cupins, (C) fungo e (D) matéria orgânica. 

CONCLUSÕES 

 

 As estruturas feitas a partir do pó da fibra de coco com látex têm significativa 

capacidade de absorção de água, absorvendo mais água nas primeiras duas horas de imersão, 

quando comparado às 22 horas subsequentes. Esta característica evidencia o importante papel 

das estruturas na melhoria das características físicas e biológicas do solo, assim como 

aumento da retenção de água local. 

 O período estudado não foi suficiente para observarmos a penetração das raízes das 

plântulas através dos núcleos regenerativos. É necessário o desenvolvimento de novos 

formatos que sejam capazes de garantir a permanência das sementes diminutas sobre as 

estruturas, mesmo sob forte pluviosidade.  

 A utilização de estruturas feitas a partir do pó da fibra de coco e látex se mostraram 

eficientes em controlar as gramíneas nos locais em que foram instaladas. Nas clareiras de 

Urucu, onde a colonização de gramíneas configura-se como o principal fator para o insucesso 

do reflorestamento, é de grande importância o desenvolvimento de técnicas que sejam 

eficientes em controlar as gramíneas exóticas que invadem as áreas em restauração.  

Os núcleos regenerativos, feitos a partir de materiais biodegradáveis, não apresentaram 

decomposição significativa de suas estruturas ao final dos seis meses de avaliação. 
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 Para fins de aprimoramento da técnica utilizada, é imprescindível o desenvolvimento 

de novos formatos de núcleos regenerativos. Principalmente, por tratar-se de uma técnica 

promissora, que contribui em minimizar os efeitos de competição de plantas invasoras com 

propágulos introduzidos ou que chegam às áreas degradadas por chuva de sementes e 

consequentemente contribuírem para o aumento do número de espécies arbóreas nas clareiras 

degradadas de Urucu. 
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CAPÍTULO II 

DESEMPENHO DOS PROPÁGULOS VEGETAIS E INTERAÇÕES NÚCLEO-

PLANTA 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O plantio misto de mudas é a principal técnica utilizada em projetos de restauração 

ecológica. E esta técnica vem sendo desenvolvida nas clareiras impactadas pela exploração 

petrolífera na Amazônia, porém não garante o retorno da cobertura vegetal próxima da 

original (Ezawa et al., 2006; Molinaro, 2005; Nascimento, 2009). Principalmente devido às 

condições de degradação encontradas, de um ambiente estéril, com solo compactado e 

nutricionalmente pobre.  

 Sendo necessário o desenvolvimento de técnicas que utilizem o mínimo de recursos 

externos e que sejam ecologicamente viáveis, para que seja atingido o objetivo da restauração 

no menor tempo e custo possíveis. Visto que o plantio de mudas é uma técnica onerosa que 

exige grande infraestrutura (Bento, 2010) e não apresenta resultados satisfatórios quanto à 

cobertura do solo e controle da erosão (Nascimento, 2009) para as clareiras impactadas pela 

exploração petrolífera. 

 A nucleação é uma técnica alternativa que defende a criação de núcleos ou 

aglomerados de vegetação distribuídos na área que se deseja restaurar (Reis et al., 2003), 

fundamentada na capacidade de espécies pioneiras em propiciar melhorias das condições 

ambientais (Yarranton e Morrison, 1974). Com o recrutamento de novas plântulas, tais 

núcleos se expandiriam por toda a área (Corbin e Holl, 2012). 

 O sucesso na implantação de técnicas nucleadoras depende de alguns fatores, o 

principal é a proximidade com fontes de propágulos, condição satisfeita para as clareiras de 

Urucu. A nucleação tem como característica principal o maior aproveitamento dos recursos 

existentes na área circundante e a não utilização da área total, o que faz dela uma atividade 

menos onerosa. 

 As técnicas de nucleação mais utilizadas são enleiramento de galhadas para formação 

de abrigos, instalação de poleiros artificiais, transposição de solo e plantio de árvores em 

grupos ou “ilhas” (Reis et al., 2003; Reis et al., 2006). Essas técnicas, exceto plantio de 

árvores em grupo, foram testadas em um experimento realizado em Urucu. A transposição de 

solo apresentou, em quatro meses, aporte de até 120 plântulas.m
-2

, promovendo rápida 

introdução de espécies de diferentes formas de vida (Calvi, 2008). No entanto, trata-se de uma 



28 
 

técnica de difícil implantação, envolve o transporte de grandes quantidades de solo, que 

devem ser depositados em trincheiras abertas no terreno.  

A técnica utilizada no presente estudo envolve a instalação dos núcleos regenerativos 

artificiais feitos em laboratório em áreas de solos degradados. Dessa forma, esperam-se 

melhorias no solo e a permissão do estabelecimento de propágulos, introduzidos ou oriundos 

da chuva de sementes, que posteriormente modificarão as condições microclimáticas 

facilitando o recrutamento de espécies de estágios sucessionais tardios, e assim, promover 

aumento da diversidade para toda a área. 

 A capacidade de nucleação de algumas plantas pioneiras é de fundamental importância 

para processos de revegetação de áreas degradadas (Miller, 1978). Foi observada maior 

riqueza florística de plântulas na regeneração natural sob indivíduos de Inga sp. e Vismia sp. 

nas  áreas em recuperação, em Urucu (Molinaro et al., 2004). Esse aumento na diversidade 

pode ser explicado pela promoção de melhorias das condições ambientais de temperatura e 

umidade por estas espécies pioneiras, favorecendo o estabelecimento de plântulas. 

 A aptidão das espécies em ocuparem determinados locais de acordo com suas 

preferências de nicho influencia a composição de uma comunidade, além de contribuir para a 

sua perpetuação e sucessão. Isso deve ser considerado para a escolha de espécies adequadas 

para a utilização em projetos de restauração ecológica. 

Utilizamos a classificação dicotômica proposta por Swaine e Whitmore (1988), com 

base no conceito de nicho regenerativo (Grubb, 1977), diferindo as espécies quanto as suas 

exigências na fase de regeneração. Nessa classificação as pioneiras ocorrem em clareiras ou 

áreas abertas, em função da necessidade da luz para germinar e se desenvolver. As espécies 

não pioneiras ou clímax se estabelecem no interior da floresta e são pouco exigentes em luz, 

suas sementes germinam e se desenvolvem sob o dossel.  

Espécies pioneiras apresentam diversas características que as tornam capazes de ter 

maior sucesso na colonização de áreas degradadas. Rápido crescimento, rusticidade, suporta 

condições de estresse hídrico e baixa fertilidade do solo, em geral, produzem grande número 

de sementes, constituindo comunidades com baixa diversidade e alta densidade populacional 

(Gonçalves et al., 2003). Suas sementes geralmente formam bancos de sementes no solo, em 

função de suas características, como tamanho diminuto, tolerância ao dessecamento, 

dormência e longa viabilidade no habitat natural (Ferraz et al., 2004), características inerentes 

a maioria das espécies deste grupo.  
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 A dormência é uma característica típica de pioneiras, que pode ser superada pela luz e 

temperatura (Orozco-Segovia e Vázquez-Yanes, 1989). Portanto, a dormência aliada à 

tolerância ao dessecamento, permite que suas sementes permaneçam viáveis no solo por mais 

tempo, até que ocorram condições ideais para a germinação. 

Os núcleos regenerativos desenvolvidos serão instalados em campo combinados com 

diferentes tipos de propágulos, estacas enraizadas, sementes nuas e peletizadas, além da 

adição de serrapilheira, utilizada para cobrir as raízes das estacas e ajudar na manutenção das 

sementes. 

A estaquia é um método de reprodução vegetativa frequentemente utilizada na 

Engenharia Natural ou Bioengenharia de Solos (Morgan e Rickson, 1995). Esse método é 

usado devido a algumas características das estacas como ancoramento físico, diminuição nos 

custos em relação à produção de mudas, rápido desenvolvimento do sistema radicular e de 

brotações que proporcionam cobertura e agregação do solo. No entanto, métodos 

germinativos podem ser utilizados em situações específicas e são normalmente associados ou 

complementares aos tratamentos vegetativos (Durlo e Sutili, 2005). 

 A semeadura direta tem sido muito utilizada para espécies de gramíneas, entretanto, 

apresenta-se como promissora no processo de recuperação das matas ciliares e áreas 

degradadas, devido à praticidade, economia e agilidade na implantação (Ferreira et al., 2007). 

Essa técnica pode ser utilizada na maioria dos sítios, principalmente, em situações onde a 

regeneração natural e o plantio de mudas não podem ser executados (Mattei, 1997). No Brasil 

algumas experiências já foram realizadas apresentando bons resultados, a exemplo da 

recuperação de encostas degradadas (Pompéia et al., 1989), na implantação de matas ciliares 

(Santos Júnior, 2000; Ferreira, 2002; Almeida, 2004) e na restauração de áreas degradadas 

após mineração (Parrotta e Knowles, 1999). Para fins de restauração recomenda-se a 

utilização de espécies que se adaptem ao ambiente degradado (Kageyama e Gandara, 2004). 

 A peletização é um método alternativo com elevado potencial de aplicabilidade em 

áreas degradadas. Essa técnica consiste no revestimento das sementes com sucessivas 

camadas de material inerte, dando a elas formato arredondado, maior massa e acabamento 

liso. Tais características facilitam a sua distribuição e manuseio, em especial àquelas muito 

pequenas, pilosas, rugosas ou deformadas (Silva et al., 2002).  

 A técnica de peletização, realizada neste trabalho, é similar à técnica desenvolvida 

pelo agricultor japonês Masanobu Fukuoka, que consiste na fabricação artesanal de um 

coquetel de sementes armazenadas em uma esfera feita de argila e húmus, denominadas “seed 
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balls” ou péletes de sementes, jogadas diretamente sobre o solo. Com aplicação deste método 

Fukuoka mantinha o mesmo rendimento por hectare que o dos seus vizinhos camponeses, 

com menor trabalho e desgaste da terra (Iniciativa Cintura Verde/www.mir.org). A técnica 

ainda é pouco empregada para espécies florestais, visto o pequenos número de trabalhos 

encontrados sobre o assunto. No presente estudo, será empregada com a finalidade de conferir 

maior peso às sementes, evitando que sejam facilmente carreadas pela água da chuva ou 

vento, aumentando o tempo de permanência das sementes nas áreas estudadas. 

  O objetivo do presente capítulo é corroborar a hipótese central do estudo, ao avaliar se 

o desenvolvimento de técnicas de restauração ecológica com o uso de núcleos regenerativos, 

combinados com diferentes tipos de propágulos, e preparo da área são eficientes em promover 

o aumento do número de plântulas nas áreas estudadas.  

 

HIPÓTESES 

 

 As estacas de Piper aduncum L. conseguem se estabelecer em campo; 

 As espécies utilizadas na forma de sementes, nuas e peletizadas, conseguem se 

estabelecer nas parcelas estudadas e apresentam interações com os tratamentos; 

 O preparo da área, realizado nas parcelas, contribui para o aumento do número de 

plântulas por m² e controle de plantas invasoras;  

 Os tratamentos utilizados contribuem para o aumento do número de plântulas por m² 

nas áreas estudadas.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da Área de Estudo 

Vide capítulo I (página: 11) 

 

Espécies Utilizadas 

 

Os critérios de escolha das espécies para utilização neste experimento foram: 

primeiramente ocorrerem no bioma Amazônia naturalmente. Espécies pioneiras de rápido 

crescimento e exigentes em luz, espécies rústicas que suportem condições de estresse hídrico 

e baixa fertilidade do solo. Tamanho das sementes, onde priorizou-se a utilização de espécies 

com sementes pequenas, ou seja, com peso de mil sementes inferior a 200g, devido aos 
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tratamentos com peletização e à disponibilidade de oferta de frutos durante a época de coleta. 

Além do fato de se tratarem de espécies que ocorrem nas bordas das estradas e das clareiras 

degradadas de Urucu. 

Foram utilizados diferentes tipos de propágulos: sementes (nuas e peletizadas) e 

estacas. A avaliação das espécies utilizadas na forma de sementes foi realizada pela 

observação e contabilização da emergência das plântulas no campo. Essas observações foram 

feitas para cada espécie, em cada tratamento. Foi realizada ANOVA de medidas repetidas no 

SYSTAT 12 para avaliar os efeitos dos tratamentos e do tempo na emergência e 

estabelecimento das espécies, assim como determinar qual delas apresentou melhor resultado 

quanto à emergência e estabelecimento em campo. As quatro espécies escolhidas estão 

presentes em todos os tratamentos simultaneamente.  

 

Espécies utilizadas na forma de semente:  

- Bellucia grossularioides (L.) Triana 

- Cecropia pupurascens C. C. Berg. 

- Cecropia sciadophylla Mart.  

- Isertia hypoleuca Benth. 

 

A avaliação da espécie utilizada na forma de estacas foi realizada pela porcentagem de 

sobrevivência em campo, verificando se contribuem com o aumento do número de plântulas 

nas áreas estudadas. 

Espécie utilizada na forma de estacas: 

- Piper aduncum L. 

 

Piper aduncum L., conhecida como pimenta-de-macaco, ocorre nas bordas das 

clareiras e beiras de estradas em Urucu. O seu potencial de enraizamento por estaquia foi 

confirmado por Disarz (2011). A coleta do material vegetal para realização da estaquia foi 

feito na área de estudo. Foram selecionadas plantas matrizes adultas em boas condições 

fitossanitárias e de vários indivíduos diferentes, a fim de garantir variabilidade genética. O 

procedimento de estaquia foi realizado conforme a seguir. 
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Estaquia Piper aduncum L. 

 

 Estacas enraizadas de Piper aduncum L. foram produzidas em casa de vegetação em 

Urucu, coberta com tela de polietileno com incidência de 50% da radiação solar. As estacas 

foram condicionadas em tubetes usando areia como substrato. A irrigação foi feita 

manualmente com o uso de mangueira, realizada duas vezes ao dia, uma no meio da manhã e 

outra no meio da tarde.  

 Foram confeccionadas estacas com tamanho de 10 a 12 cm de comprimento e 

diâmetro de 0,5 a 1 cm, com um par de folhas na porção apical reduzido pela metade, corte 

reto no ápice e em bisel na base. Foram deixados pelo menos dois nós na estaca, um acima e 

outro abaixo do substrato. A referida espécie só emite raízes ou folhas a partir dos nós 

(Disarz, 2011). Foi realizada desinfecção com lavagem em água corrente por cinco minutos e 

imersão da base das estacas (4 cm) em solução fungicida feita à base de oxicloreto de cobre (3 

g/l) por 15 minutos. Houve aplicação de regulador de crescimento AIB (ácido indolbutírico), 

onde as bases das estacas (4 cm) foram imersas em solução alcoólica de 1000ppm de AIB, por 

10 segundos. 

 Optamos pelo uso do regulador de crescimento especificamente nesta concentração 

devido aos resultados observados no trabalho de Souza et al. (no prelo) que testou diferentes 

concentrações de AIB (ácido indolbutírico) para a referida espécie. 

 O total de 768 estacas foi transplantado para o campo. As estacas foram retiradas dos 

tubetes com areia e colocadas nas aberturas dos núcleos regenerativos e suas raízes cobertas 

com serrapilheira de áreas próximas, nos tratamentos onde os núcleos estavam presentes (T1 e 

T2). Nos tratamentos sem os núcleos, as estacas foram plantadas diretamente no solo e suas 

raízes cobertas com serrapilheira de áreas próximas (T3 e T4).  
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Figura 14: Etapas da estaquia. (A) Ramo de Piper aduncum L. (B) Confecção das estacas. (C) Estaca. 

(D) Desinfecção em água corrente. (E) Desinfecção em fungicida. (F) Imersão em AIB. (G) Estacas 

condicionadas nos tubetes.  

  

 
Figura 15: Estacas de Piper aduncum L. enraizadas. 

Coleta e Beneficiamento das Sementes 

 

 Tanto a coleta de sementes quanto o seu beneficiamento foram feitos com base nos 

conhecimentos e técnicas empregadas pela equipe técnica do viveiro de Urucu, para produção 

de mudas utilizadas para reflorestamento das clareiras degradadas. 

 No período de 15 a 18/04/2011 foram realizadas as coletas das sementes das espécies 

Bellucia grossularioides (L.) Triana (goiaba-de-anta), Cecropia pupurascens C. C. Berg. 

(embaúba-branca) e Isertia hypoleuca Benth. (rabo-de-arara). As coletas foram realizadas de 

diferentes formas de acordo com a espécie. 
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 Bellucia grossularioides (L.) Triana: os frutos foram coletados no chão da floresta, sob 

as árvores da referida espécie. 

 Cecropia pupurascens C. C. Berg.: a coleta dos frutos foi realizada diretamente da 

árvore, com auxílio de podão. Só foram coletados os frutos com as pontas amolecidas, 

representando inicio de amadurecimento. 

 Isertia hypoleuca Benth.: os frutos foram coletados diretamente da árvore. Foram 

coletados os frutos que apresentavam coloração roxa. 

 As sementes de Cecropia sciadophylla Mart.  (embaubarana) beneficiadas foram 

doadas pela equipe de trabalho do viveiro de Urucu, previamente condicionadas em geladeira. 

 

 O beneficiamento das sementes também ocorreu de forma diferenciada para cada 

espécie. 

Isertia hypoleuca Benth.: foi beneficiada no final do mês de abril (25 à 29/04/11), 

manualmente espremendo o fruto com os dedos até a saída de suas unidades de dispersão, que 

eram cinco ou seis por fruto. 

 

Bellucia grossularioides (L.) Triana: as sementes foram beneficiadas no mês de maio (09 a 13 

de maio).  

 Os frutos ficaram acondicionados nos sacos de coleta por três semanas aguardando o 

seu apodrecimento para facilitar a retirada da polpa. 

 Descascamos os frutos e retiramos as polpas com o auxílio de colheres. 

 As polpas foram coadas em uma peneira sobre um recipiente com água, separando as 

sementes.  

 A água do recipiente com as sementes foi coada em uma tela feita de tecido tule, onde 

as sementes eram separadas da água e depois espalhadas sobre jornal por 

aproximadamente 12 horas para secagem. 

 Depois de secas, foram acondicionadas em sacos plásticos, mantidos em local seco, 

fresco e sob abrigo da luz solar. 

 

Cecropia pupurascens C. C. Berg.: as sementes foram beneficiadas no mês de maio (25 a 28 

de maio). 

 Os frutos foram macerados manualmente dentro de um recipiente com água para 

separar as sementes de sua polpa. 
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 A água com as sementes foi coada em uma tela de tule separando as sementes da água, 

para serem espalhadas sobre jornal por aproximadamente 12 horas para secagem. 

 Depois de secas, foram acondicionadas em sacos plásticos, mantidos em local seco, 

fresco e sob abrigo da luz solar. 

 

 Após beneficiadas, as sementes foram separadas nas quantidades previamente 

estabelecidas para serem utilizadas nos diferentes tratamentos presentes no estudo. Para as 

espécies Bellucia grossularioides (L.) Triana, Cecropia pupurascens C. C. Berg. e Cecropia 

sciadophylla Mart.,  utilizamos a quantidade de 0,3g para cada, devido ao tamanho diminuto 

de suas sementes. Para Isertia hypoleuca Benth., utilizamos 1g. As sementes foram pesadas 

em balança semi-analítica de três casas. Na tabela 4 podem ser observados os números médios 

de sementes, contabilizados de acordo com as quantidades utilizadas por espécies, por 

tratamento (T1 a T4).  

 

Tabela 3: Quantidade média de sementes utilizadas por espécie por subparcela (1m²) ou por tratamento 

(T1 a T4). 

Espécies Massa de sementes(g) Número médio de sementes 

Bellucia grossularioides 0,3  1902 

Cecropia pupurascens 0,3  570 

Cecropia sciadophylla 0,3  150 

Isertia hypoleuca 1 40 

 

Peletização de Sementes 

 

Para a peletização das sementes seguimos a metodologia utilizada por Fonseca (2008), 

que testou diferentes combinações de materiais distintos, encontrando melhores resultados 

quanto à emergência de plântulas, resistência a rachaduras e facilidade ao esfarelamento, na 

proporção de 2:2:1:1 de areia, serragem, palha de buriti e argila, respectivamente.  

Foi utilizado um recipiente de 50 mL como medida de volume, resultando nas 

quantidades de 120g de areia, 20,42g de serragem, 8,23g de palha e 35g de argila. Os 

materiais foram misturados em suas devidas proporções com as sementes em uma bacia, onde 

foi adicionada água até que formasse uma massa capaz de ser moldada manualmente em 

formatos esféricos, formando assim os péletes de sementes. Depois de moldados foram secos 

à sombra por 24h. Esta quantidade de material foi utilizada em cada tratamento com presença 
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de sementes peletizadas, totalizando uma média de 23 péletes por tratamento, com diâmetro 

médio de 16 mm.  

 

 

Figura 16: Peletização das sementes. (A) Mistura dos materiais. (B) Pélete. (C) Péletes secando a 

sombra. (D) Kit de sementes utilizado em cada tratamento. 

 

Preparo da área das parcelas 

 

As parcelas utilizadas no presente estudo foram preparadas com roçagem das 

gramíneas e aplicação de herbicida pós-emergente, específico para monocotiledôneas, 

totalizando três tratamentos para este fator, onde tínhamos parcelas: a) roçagem, b) roçagem + 

duas aplicações de herbicida e c) roçagem + três aplicações de herbicida. Foram sorteadas 

duas repetições (parcelas) de cada tratamento por clareira, totalizando oito repetições para 

cada tratamento. O herbicida sistêmico Fusilade foi borrifado nas parcelas em concentração 

de 3,5 mL/L. Foram aplicados aproximadamente dois litros de solução por parcela (21m²) em 

até três ocasiões, em intervalos de 0, 30 e 140 dias. Foi feita roçagem em todas as parcelas 

imediatamente antes da primeira e terceira aplicações do herbicida. 

 

Delineamento Experimental 

 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro blocos representados 

pelas clareiras de Urucu. Em cada bloco foram instaladas seis parcelas de 3x7m, os cinco 

tratamentos descritos abaixo foram instalados em subparcelas de 1m²: 

 T1: Núcleo regenerativo com sementes peletizadas + estacas + serrapilheira. 

 T2: Núcleo regenerativo com sementes nuas + estacas + serrapilheira. 
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 T3: Sementes peletizadas + estacas + serrapilheira diretamente no solo. 

 T4: Sementes nuas + estacas + serrapilheira diretamente no solo. 

 T5: Controle 2 – nenhuma intervenção.  

 

3 m

7 m 

T1 T5

T2 T4

T3

 

Figura 17: Esquema delineamento do experimento em campo. 

 

As parcelas foram distribuídas na área aleatoriamente e os tratamentos foram 

posicionados na parcela conforme a figura 17, de forma sistemática, ou seja, sempre nesta 

posição. Um total de 48 núcleos regenerativos foi colocado em campo (figura 18), 

diretamente no solo, as estruturas foram preenchidas com serrapilheira de áreas do sub-bosque 

florestal próximos às clareiras e com os diferentes tipos de propágulos, dependendo de cada 

tratamento. As estacas estavam presentes em todos os tratamentos. Foram utilizadas oito 

estacas por tratamento, duas por cada abertura dos núcleos regenerativos ou duas por cada 

abertura feita no solo nos tratamentos sem os núcleos. 

 

1m 

1m 

Bloco 

Parcelas 

Subparcela 
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Figura 18: Imagem no núcleo regenerativo (NR) e dos tratamentos em campo (T1 a T5). 

 

Para avaliação da eficiência dos núcleos regenerativos e demais tratamentos, foram 

realizadas contagens e identificação tanto de plântulas das espécies introduzidas quanto das 

que chegaram pela chuva de sementes, verificando o aumento do número de plântulas por 

metro quadrado (área subparcela) durante um período de seis meses.  

Foi utilizada ANOVA fatorial (5 x 3 x 6) de medidas repetidas e post-hoc de Tukey 

(α=0,05), no programa SYSTAT 12 para verificar os efeitos dos tratamentos (cinco), preparo 

da área (três) e de tempo (seis), assim como destacar quais tratamentos foram mais eficazes 

no sentido de promover a regeneração artificial na área estudada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sobrevivência das Estacas de Piper aduncum L. no Campo 

 

 A utilização de estacas enraizadas de Piper aduncum L. resultou em uma baixa 

sobrevivência em campo. Tanto nos tratamentos com o uso de núcleos regenerativos quanto 

nos demais a partir dos 30 dias (Tabela 4). Na primeira avaliação após um mês da instalação 

do experimento foi observada sobrevivência de seis estacas, entre elas uma se encontrava na 

abertura do núcleo regenerativo. A partir da segunda avaliação apenas estacas pertencentes 

aos tratamentos sem utilização das estruturas sobreviveram.  
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Tabela 4: Sobrevivência das estacas em campo. 

N° de estacas sobreviventes após: 

  1 mês  3 meses 4 meses  5 meses 6 meses  

Piper aduncum 6 2 2 2 2 

Porcentagem (%) 0,78 0,26 0,26 0,26 0,26 

 

  

 A baixa sobrevivência das estacas observada em campo ocorreu provavelmente devido 

a exposição direta às condições naturais adversas, diferentes das condições controladas em 

que se encontrava em casa de vegetação. A drástica mudança de um ambiente onde havia 

irrigação diária e entrada de radiação solar de apenas 50% para um ambiente altamente 

desfavorável com incidência direta de radiação foi a possível causa da alta mortalidade das 

estacas de Piper aduncum L. no campo.   

 Além da mudança de ambiente, a instalação do experimento em campo ocorreu em 

agosto de 2011, época referente ao período seco na região Amazônica. Sendo agosto, o mês 

mais quente e com menores índices pluviométricos, para a região de Urucu (Nascimento, 

2009). A reduzida quantidade de chuvas desta época, provavelmente causou estresse hídrico 

nas estacas, aumentando significativamente a mortalidade das mesmas.  

 No entanto, para afirmar se existe ou não viabilidade ecológica da utilização de estacas 

enraizadas de Piper aduncum L. associadas aos núcleos regenerativos feitos de fibra de coco, 

será necessário testá-las novamente em campo, no período chuvoso.  

 

 

Desempenho das Sementes: Emergência, Estabelecimento e Interações com os Núcleos 

Regenerativos  

 

 Das quatro espécies utilizadas na forma de sementes apenas a Isertia hypoleuca Benth. 

não emergiu até o momento da última observação, em nenhum dos tratamentos utilizados. 

 Para essa espécie foi utilizada unidade de dispersão e não suas sementes para 

instalação do experimento, logo atribuímos a isto o fato de não ter ocorrido emergência da 

referida espécie dentro do período de seis meses. Provavelmente é necessário um tempo maior 

para que esta unidade se rompa e as sementes possam ser disponibilizadas no ambiente. O 

rompimento deste envoltório das sementes se dará por decomposição gradual devido à 

exposição às intempéries e/ou predação. Dessa forma, ainda há uma reserva de sementes a 

serem disponibilizadas para o ambiente. O acompanhamento do experimento por uma período 

maior é necessário para observar o comportamento deste tipo de propágulo. 
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Além da emergência das espécies utilizadas no experimento também foram observadas 

outras espécies pioneiras colonizando as subparcelas estudadas (Tabela 5). As sementes 

dessas espécies são oriundas de chuva de sementes de árvores pioneiras da borda das clareiras 

e da floresta ao redor. 

 Quanto à colonização da superfície dos núcleos regenerativos em campo, foi 

observada uma plântula de Bellucia grossularioides (L.) Triana e outra de Ochroma 

pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. (pau-de-balsa).  

 

Tabela 5: Espécies pioneiras oriundas da chuva de sementes. 

Lista das Espécies Pioneiras 

Nome vulgar Nome científico 

Pau-de-balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 

Lacre-vermelho Vismia japurensis Reichardt 

Buxuxu Clidemia rubra (Aubl.) Mart. 

Mata-pasto Cassia reticulata Willd. 

Ingá-de-metro Inga edulis Mart. 

Cipó-de-fogo Davilla rugosa Poir. 

Jamelão/azeitona Sizygium jambolana  DC. 

Rabo-de-camaleão Mimosa sarmentosa Sessé & Moc. 

Sena Senna silvestris (Vell.) H.S. Irwin & Barneby 

Croton Croton sp. 

  

 Na primeira avaliação, realizada um mês após a instalação do experimento, os 

tratamentos com sementes peletizadas (1 e 3), ainda apresentavam seus péletes de sementes 

inteiros ou parcialmente dissolvidos. A partir da segunda avaliação, três meses após a 

instalação do experimento, os péletes de sementes já tinham sido totalmente dissolvidos, de 

forma que as sementes foram disponibilizadas gradualmente no ambiente ao longo do tempo, 

nos tratamentos onde a peletização foi empregada.  

 Na análise realizada para o desempenho das espécies utilizadas na forma de sementes, 

em relação aos tratamentos, não foram encontradas diferenças significativas (Apêndice D), 

após seis meses de avaliação. Encontramos efeito do tempo para a espécie Cecropia 

purpurascens (p=0,02948; n=120; G.L.=4; Apêndice D.2).  

 Para a espécie Bellucia grossularioides (Figura 19A), apesar de não ocorrer diferenças 

significativas de emergência e estabelecimento entre os tratamentos (p=0,4440; n=120; 

G.L.=4; Apêndice D.1), foi observada uma tendência de maior emergência e estabelecimento 

final de plântulas no tratamento dois, onde as sementes foram semeadas sem o tratamento de 
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peletização e o núcleo regenerativo foi utilizado. No entanto, a maioria das plântulas se 

encontrava emergida no solo, ao redor dos mesmos.  

 Não foram observadas diferenças entre os tratamentos com ou sem os núcleos, sobre a 

emergência ou estabelecimento das espécies utilizadas na forma de sementes. O formato das 

estruturas utilizadas não obteve sucesso em manter as sementes sob sua superfície, portanto 

não podemos afirmar se o núcleo contribuiu ou não para o estabelecimento final das plântulas. 

Para a espécie Cecropia purpurascens (Figura 19B), também não ocorreram 

diferenças significativas de emergência e estabelecimento entre os tratamentos (p=0,3588; 

n=120; G.L.=4; Apêndice D.2), no entanto houve efeito do tempo (p=0,02948; n=120; 

G.L.=4; Apêndice D.2), as maiores médias foram observadas entre 120 dias nos tratamentos 

T3 e T4.  

Para a espécie Cecropia sciadophylla (Figura 19C), também não ocorreram diferenças 

significativas de emergência e estabelecimento após os seis meses de avaliação considerando 

os diferentes tratamentos (p=0,4325; n=120; G.L.=4; Apêndice D.3).  
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Figura 19: (A) Média do número de plântulas de Bellucia grossularioides (L.) Triana observadas por 

subparcela (1m²) nos cinco tratamentos no período de 180 dias (p=0,4440; n=120; G.L.=4; Apêndice 

D.1). (B) Média do número de plântulas de Cecropia purpurascens C. C. Berg. observadas por 

subparcela (1m²) nos cinco tratamentos no período de 180 dias (p=0,3588; n=120; G.L.=4; Apêndice 

D.2). (C) Média do número de plântulas de Cecropia sciadophylla Mart.  observadas por subparcela 

(1m²) nos cinco tratamentos no período de 180 dias (p=0,4325; n=120; G.L.=4; Apêndice D.3).  Onde: 

NR = Núcleo regenerativo; Solo = tratamentos sem os núcleos regenerativos; SP = Sementes 

peletizadas; SN = Sementes nuas. 

  

 A técnica de peletização de sementes foi utilizada com o intuito de formar unidades de 

dispersão artificiais, constituídas de um coquetel de sementes. Essas aglutinações de 

propágulos facilitam o manuseio de sementes pequenas, assim como o esforço com a 

semeadura direta. O recobrimento feito sobre as sementes tem o objetivo de conferir proteção 

de fatores externos, como das intempéries naturais, ataque de fungos, patógenos e predação. 

Com o aumento da precipitação local, os péletes vão aos poucos se dissolvendo e as sementes 

germinam quando são estabelecidas as condições de umidade e temperatura propícias para tal. 

Dessa forma, contribuem para a fixação das sementes por mais tempo nas áreas estudadas.  

 Mesmo que não havendo diferenças significativas entre os tratamentos com e sem 

peletização até o período observado (p=0,6057; n=120; G.L.=4; Apêndice F), a peletização de 

sementes tem potencial para utilização em projetos de restauração ecológica. Está técnica 

pode ser viável, pois evita que as sementes germinem logo após a ocorrência de uma 

precipitação isolada e só ocorra após a desagregação total dos péletes, que nesse caso, 

demoraram mais de um mês para se dissolverem. Após a germinação, plântulas pequenas de 

sementes diminutas podem apresentar baixa sobrevivência durante períodos secos (Pearson et 

al., 2002). Essa lenta disponibilização das sementes faz com que a germinação ocorra 

realmente quando as condições de umidade sejam mais adequadas, ou seja, dentro de um 

Tempo (dias)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

P
lâ

n
tu

la
s
 C

e
c
ro

p
ia

 s
c
ia

d
.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Trat 1: NR + SP

Trat 2: NR + SN

Trat 3: Solo + SP

Trat 4: Solo + SN

Trat 5: Controle

C



43 
 

regime periódico de precipitação, proporcionando maiores chances de estabelecimento das 

plântulas. No entanto, mais espécies devem ser testadas, para que a técnica possa ser 

empregada com as espécies que respondem melhor para este tipo de tratamento.  

De modo geral, o estabelecimento das espécies utilizadas na forma de sementes foi 

baixo, principalmente quando comparado ao número de sementes que foi introduzido para 

cada espécie (Tabela 3), em cada tratamento (subparcelas de 1m²). Outros fatores como as 

condições de solo encontradas, o carreamento das sementes pela erosão hídrica ou baixa taxa 

de germinação podem ter influenciado este resultado. A utilização de uma quantidade maior 

de sementes pode elevar as taxas de estabelecimento, porém aumentam os custos com coleta e 

beneficiamento. 

  

Efeito do Preparo da Área das Parcelas no Aumento do Número de Plântulas e Controle 

de Plantas Invasoras 

  

Não houve diferenças significativas na porcentagem de colonização de plantas 

invasoras nos três diferentes tratamentos de preparo da área (p=0,1996; n=120; G.L.=2; 

Apêndice E). Porém, houve efeito do bloco (p<0,0000; n=120; G.L.=3; Apêndice E) e do 

tempo (p<0,0000; n=120; G.L.=3; Apêndice E). Uma das clareiras (JAZ 96) apresenta 

porcentagem de plantas invasoras muito superiores às demais clareiras (Figura 12, Capítulo 1, 

pág:22), esta variação causou o efeito de bloco. E o efeito do tempo (Figura 20), demonstra 

que a porcentagem de ocupação de plantas invasoras, nas subparcelas estudadas, aumentou 

significativamente ao longo dos 180 dias. 
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Figura 20: Média da colonização de plantas invasoras por subparcela (1m²) nos diferentes tratamentos 

de preparo da área durante 180 dias de observação. 

 

Para o número de plântulas por m² houve efeito do tipo de preparo da área 

(p=0,03098; n=119; G.L.=3; Apêndice E). O tratamento com três aplicações de herbicida 

apresentou valores significativamente maiores de emergência e estabelecimento final de 

plântulas após 180 dias de observação (Figura 21). Obtivemos este resultado após a retirada 

de um outlier (Apêndice F), que gerava alto erro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Número médio de plântulas por subparcela (1m²) nos diferentes tipos de preparo da área 

das parcelas durante 180 dias de observação. 
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Entre a primeira e segunda intervenção de roçagem e aplicação de herbicida, antes da 

instalação do experimento, foram observadas espécies pioneiras como Ochroma pyramidale, 

Vismia japurensis, Tococa sp. e Cassia reticulata Willd colonizando as parcelas estudadas.  

Entre a segunda e a terceira intervenção além das espécies citadas anteriormente também 

foram observadas Cecropia sp., Davilla rugosa e Clitoria fairchildiana. 

 Além do aparecimento de espécies pioneiras dentro das parcelas, também ocorreu uma 

substituição das gramíneas por leguminosas forrageiras como Pueraria phaseoloides (Roxb.) 

Benth. e Calopogonio mucunoides Desv., em algumas parcelas entre a primeira e a segunda 

intervenção com roçagem e/ou aplicação de herbicida.  

 Essas espécies, assim como as gramíneas, também se comportam como invasoras nas 

clareiras de Urucu. Possuem alta capacidade de produção de biomassa, associação com 

bactérias fixadoras de nitrogênio e boa capacidade de cobertura do solo, permitindo rápida 

proliferação.  São espécies agressivas e de rápido crescimento que se adaptam muito bem a 

ambientes quentes, úmidos e solos pobres, e se desenvolvem bem horizontalmente sobre o 

solo em áreas abertas (www.fao.org).   

 Nas áreas estudadas a Pueraria phaseoloides chegou a cobrir parcelas inteiras, 

impedindo o estabelecimento de plântulas. Essas espécies são encontradas nas áreas 

degradadas em Urucu porque são utilizadas em consórcio com gramíneas na hidrossemeadura 

de taludes das vias de acesso. 

 A presença de espécies invasoras nas áreas degradadas pela exploração petrolífera atua 

reduzindo o desenvolvimento e aumentando a mortalidade das espécies arbóreas plantadas, 

além de elevarem os custos com manutenção destas áreas. Assim, a inibição da colonização 

dessas espécies é essencial para aumentar o sucesso da implantação de técnicas de restauração 

ecológica. No presente estudo, foram realizados dois tipos de intervenções, utilização dos 

núcleos regenerativos que se mostraram eficientes em controlá-las nos locais onde foram 

instalados (Capítulo1) e aplicação de herbicida, no intuito de frear ou impedir a colonização 

de espécies invasoras nas parcelas estudadas e assim promover o aumento do número de 

plântulas. 

 Endress et al. (2008) concluíram que apenas o uso de herbicida é insuficiente para 

controlar a proliferação de plantas invasoras a longo prazo. Os mesmos autores firmam que a 

união com outras técnicas como o plantio de mudas pode ser uma abordagem promissora para 

restauração ecológica de áreas com infestação de plantas invasoras. 

http://www.fao.org/
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 Craven et al.(2008), encontraram maiores incrementos de parâmetros como altura, 

diâmetro e volume de duas espécies plantadas com o aumento da intensidade de limpeza 

mecânica e aplicação de herbicida em área infestada por gramínea invasora. Estes autores 

sugerem a continuação do controle de gramíneas invasoras até que as mudas sejam grandes o 

suficiente para promover sombra e diminuir a competição com plantas invasoras.  

 Nossos resultados demonstram que o preparo da área das parcelas, pode minimizar a 

competição com plantas invasoras e permitir que propágulos provenientes da chuva de 

sementes consigam se estabelecer nas parcelas onde foram realizadas as intervenções, o que 

não ocorria anteriormente. O resultado de estabelecimento final de plântulas foi melhor 

quando realizadas um maior número de aplicações de herbicida. Essas aplicações devem ser 

empregadas por um período de tempo maior, para minimizar a competição com as plantas 

invasoras e permitir o estabelecimento das mudas e plântulas de espécies arbóreas nas áreas 

degradadas de Urucu.  

 

Efeito dos Tratamentos no Aumento do Número de Plântulas nas Áreas Estudadas  

  

 Não houve diferenças significativas entre os tratamentos (p=0,6057; n=119; G.L.=4; 

Apêndice F) no aumento do numero de plântulas por m² durante os seis meses de observação.  

 

Figura 22: Média do número de plântulas por subparcela (1m²) nos diferentes tratamentos durante 180 

dias de observação. 
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 Os tratamentos tiveram comportamentos semelhantes ao longo do período de 

observação. Baixa emergência de plântulas no início, apresentando as maiores médias entre 

90 e 120 dias e uma queda na média de plântulas estabelecidas ao final dos 180 dias (Figura 

22). A análise sem a retirada do outlier encontra-se no apêndice G. 

 Apesar de não observarmos efeitos de tratamento, houve efeito de bloco (p=0,0001; 

n=119; G.L.=3; Apêndice E), havendo maior número de plântulas estabelecidas nas JAZ 16 e 

87 (Figura 23). Nestas clareiras também observamos melhores respostas quanto ao controle 

das plantas invasoras (Figura 12, capítulo 1, pág:22), o que promoveu melhores resultados de 

número de plântulas.m
-2

 nesses locais. 

 

Figura 23: Média do número de plântulas por subparcela (1m²) nos diferentes blocos. 

 

 Também houve efeito do tempo (p<0,0000; n=119; G.L.=5; Apêndice F). Após quatro 

meses (120 dias) da instalação do experimento, houve maior média do número de plântulas ao 

longo dos seis meses de observação. 

 A média do número de plântulas aumentou significativamente, nas subparcelas 

estudadas, após a instalação do experimento. Principalmente entre 90 e 120 dias, onde 

ocorreram as maiores médias do número de plântulas durante período estudado. Após os seis 

meses de avaliação, essa média diminuiu significativamente com relação à média encontrada 

aos quatro meses. No entanto, ainda assim é significativamente maior à média encontrada 

antes da instalação do experimento, como podemos observar na tabela a seguir. 

Tempo (dias)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

N
 P

lâ
n
tu

la
s

0

1

2

3

4

5

CL 12

JAZ 16

JAZ 87

JAZ 96



48 
 

 

Tabela 6: Número médio de plântulas por subparcela (1m²) nos seis diferentes momentos observados. 

Onde as médias seguidas de letras iguais não diferem significativamente umas das outras. 

Número médio de plântulas nos seis momentos 

Tempo Número de plântulas 

T0 - antes do experimento (ago)  0,4 d 

T1 - após 1 mês (set)    1,78 bc  

T2 - após 3 meses (nov)    2,29 ab 

T3 - após 4 meses (dez)   2,38 a 

T4 - após 5 meses (jan)  1,61 c 

T5 - após 6 meses (fev)  1,38 c 

 

 

Foram observadas plântulas das espécies utilizadas na forma de sementes colonizando 

o tratamento controle em campo, além de outras espécies oriundas da chuva de sementes ou 

banco de sementes. Essas espécies apareceram tanto nas subparcelas controle quanto nas 

subparcelas em que foram instalados os outros quatro tratamentos.  

O fato de não encontrarmos diferenças significativas entre os tratamentos utilizados, 

provavelmente ocorreu devido à proximidade entre as subparcelas, onde foram instalados os 

tratamentos. Pois, nem o tratamento controle (T5), onde foi realizado somente o preparo da 

área, diferiu dos demais. Isso demonstra que apenas a abertura das parcelas com realização de 

intervenções como roçagem e aplicação de herbicida promove o aumento do número de 

plântulas de espécies arbóreas nas áreas degradadas de Urucu.  

 No entanto, os núcleos regenerativos, feitos de biomateriais, se mostraram eficientes 

em controlar as gramíneas, nos locais em que foram estudados (Capítulo I). Sua capacidade 

em promover melhorias para o estabelecimento das plântulas precisa ser avaliada por mais 

tempo.   

 Considerando o número de sementes utilizadas por espécie, por tratamento (Tabela 3), 

o estabelecimento final de plântulas, após os seis meses de observação, foi baixo. Esse 

resultado pode estar relacionado a diversos fatores. A influência das condições extremas do 

ambiente, quantidade de reservas das sementes e herbivoria, são possíveis causas.  

 Grande parte da perda de plântulas emergidas pode ser atribuída à dessecação durante 

os dias quentes mesmo na estação chuvosa, pois a superfície do solo seca rapidamente em 

áreas expostas a radiação solar direta. 

 Neste experimento foram utilizadas exclusivamente espécies de sementes pequenas. A 

massa das sementes tem sido apontada como uma característica importante para o sucesso do 
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estabelecimento (Tripathi & Khan 1990; Paz et al., 1999; Dalling e Hubbell, 2002; Camargo 

et al., 2002). Sementes com maior massa possuem maior quantidade de reservas, portanto, 

podem ser capazes de tolerar condições extremas por períodos maiores (Gray & Spies 1997). 

Dalling e Hubbell (2002) encontraram efeito positivo significativo do aumento da massa das 

sementes na sobrevivência de plântulas emergidas (r²=0,43). Espécies pioneiras produzem 

grande quantidade de sementes pequenas, que podem apresentar boa taxa de germinação. No 

entanto, no início do estabelecimento suas plântulas minúsculas parecem ser mais suscetíveis 

às condições ambientais adversas (Camargo et al., 2002). 

 Mesmo com dificuldades no estabelecimento, sementes de espécies pioneiras chegam 

em microsítios nunca ocupados por espécies de sementes maiores (Dalling e Hubbell, 2002). 

Essa evidência pôde ser constatada no presente estudo, devido ao aparecimento de espécies 

pioneiras de sementes pequenas nas subparcelas estudadas. As clareiras de Urucu se 

caracterizam por um ambiente altamente degradado, onde até espécies pioneiras, de nichos 

mais amplos, têm dificuldade em colonizar essas áreas, que acabam sendo invadidas por 

gramíneas que possuem alto potencial para colonizar ambientes perturbados. 

 Mesmo com baixo estabelecimento médio de plântulas ao final dos seis meses, as 

plantas que realmente conseguirem se estabelecer nestas áreas irão desempenhar papéis 

importantes, como aporte de matéria orgânica, poleiros para pássaros que contribuem para o 

aumento da chuva de sementes e na manutenção de microclima. Essas condições podem 

facilitar o recrutamento de espécies de estágios sucessionais tardios e assim satisfazer os 

objetivos da nucleação. A amenização das condições microclimáticas poderia ser mais efetiva 

quando proporcionada por um maior número de indivíduos, no entanto, poucos ou um único 

indivíduo tem condições de cumprir este papel. 

 Gómez-Aparicio et al. (2004) encontraram efeito de facilitação de arbustos de espécies 

pioneiras no estabelecimento e crescimento de espécies arbóreas de estágios sucessionais 

tardios. Os arbustos promoviam melhorias, que minimizavam condições de alta radiação e 

temperatura e ainda contribuíam com aumento de nutrientes e umidade do solo. Os principais 

fatores limitantes a regeneração são as limitações abióticas estresse hídrico, altas temperaturas 

e solos nutricionalmente pobres (Rey Benayas, 1998).  

 A criação de “ilhas” de vegetação (núcleos) requer menor entrada de recursos e ativa o 

potencial regenerativo, permitindo que a sucessão se estabeleça em pequenos focos de 

colonização, utilizando menos recursos do que um reflorestamento em larga escala (Rey 

Benayas et al., 2008). As “ilhas” de vegetação podem servir de habitat para diversas espécies, 
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incluindo microorganismos, fungos, invertebrados e plantas. Mesmo núcleos pequenos ou 

árvores individuais podem fornecer microclima e proteção necessária a espécies de nichos 

mais restritos (Manning et al. 2006).  

 

CONCLUSÕES 

 

  A utilização de estacas de Piper aduncum L. apresentaram alta mortalidade em 

campo, portanto, não contribuíram para o aumento do número de plântulas por m², 

 Apenas uma das quatro espécies utilizadas na forma de sementes não germinou, 

portanto não se estabeleceu durante o período de avaliação. Não encontramos diferenças 

significativas para a interação das espécies utilizadas na forma de sementes com os 

tratamentos utilizados, após seis meses de avaliação.  

 Não houve efeito do preparo da área na porcentagem de colonização de plantas 

invasoras. Porém, houve efeito do tipo de preparo da área no número de plântulas por m². O 

tratamento com três aplicações de herbicida apresentou maiores valores de emergência e 

estabelecimento final de plântulas após 180 dias de observação. O preparo da área das 

parcelas permitiu o estabelecimento de propágulos oriundos da chuva de sementes, que 

contribuíram com o aumento do número de plântulas.  

Não houve diferenças significativas no aumento do número de plântulas entre os 

diferentes tratamentos. Porém, houve efeito do tempo, o período entre 90 e 120 dias após a 

instalação do experimento, apresentou as maiores médias do número de plântulas ao longo 

dos seis meses de observação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As clareiras de Urucu apresentam um conjunto de fatores limitantes à ocorrência da 

regeneração natural, assim como a sobrevivência e estabelecimento das mudas plantadas 

nessas áreas. Destacamos a ausência dos horizontes superficiais do solo, compactação, 

deficiência nutricional, ocorrência de erosão e infestação de plantas invasoras. A utilização de 

técnicas que contemplem a minimização destes fatores é necessária para permitir o sucesso da 

restauração ecológica, com cicatrização do dossel e recobrimento vegetal do solo. 

 No presente estudo foram realizadas intervenções, como o preparo da área das parcelas 

e instalação de núcleos regenerativos, com intuito de minimizar a erosão e a competição com 
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plantas invasoras e aumentar o número de plântulas nas áreas degradadas pela exploração 

petrolífera. 

 É imprescindível avaliação prolongada do experimento, para verificar o potencial dos 

núcleos regenerativos em permitir o enraizamento, assim como o tempo necessário para sua 

total decomposição e benefícios oferecidos. Isso é importante, pois, os locais onde os núcleos 

se encontram terão suas condições modificadas após a sua decomposição, beneficiando o 

estabelecimento de propágulos oriundos da chuva de sementes. Novos formatos de núcleos ou 

“biopools” também devem ser testados, a fim de minimizar a saída das sementes diminutas 

mesmo sob forte pluviosidade.  

Os resultados do presente estudo demonstram que a introdução e fixação dos 

propágulos nas áreas impactadas aliadas ao preparo da área, promovem o aumento do número 

de plântulas nestes locais.  

 As espécies utilizadas apresentaram baixo estabelecimento de plântulas, o que pode 

estar veiculado a diversos fatores, logo outras espécies também devem ser testadas. Espécies 

pioneiras de sementes maiores representam uma alternativa, visto que a quantidade de 

reservas armazenadas nas sementes está diretamente ligada à sobrevivência de plântulas em 

condições adversas. 

 A utilização de técnicas de nucleação inicia o processo de restauração ecológica com a 

ativação da energia do próprio ecossistema com intervenções mínimas, de forma que a 

dispersão natural das espécies e a expansão dos núcleos possam prosseguir sem mais 

intervenções. O acompanhamento do experimento por um maior período nos possibilitará 

avaliar o estabelecimento e possível expansão dos núcleos instalados. 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Lista de espécies. 

 

Lista de espécies encontradas nas áreas degradadas 

Nome vulgar Nome científico 

Lacre-vermelho Vismia japurensis Reichardt 

Mata-pasto Cassia reticulata Willd. 

Cipó-de-fogo Davilla rugosa Poir. 

Rabo-de-camaleão Mimosa sarmentosa Sessé & Moc. 

Goiaba-de-anta Bellucia grossularioides (L.) Triana 

Ingá-de-metro Inga edulis Mart. 

Jatobá Hymenaea courbaril L. 

Palheteira Clitoria fairchildiana R.A. Howard 

Fogueteira Isertia hypoleuca Benth. 

 

Lista de espécies utilizadas no momento do reflorestamento 

Nome vulgar 

Mata-pasto 

Goiaba-de-anta 

Ingá-de-metro 

Jatobá 

Palheteira 

Jamelão/azeitona 

Pau-de-balsa 

Embaúba 

Lacre 

Parkia 

Açaí 

Buriti 

Cardeiro 

Genipapo 

Andiroba 

Munguba 

Angico 

Araça 

Angelim-pedra 
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Apêndice B: Teste do Qui-quadrado. 
 

Massa (g) 

Crescimento médio por hora  

Após 2h Após 22 h Após 24h 

0,55475 0.0112 0.0565 

Valores Observados 0,55475 0.0112 

Valores esperados 0.0565 0.0565 

G. L.   1 

X² calc   4.4342 

X² tab (5%)   3.8414 

X²cal > X²tab   rejeita h0 

Volume (cm³) 

Crescimento médio por hora  

Após 2h Após 22 h Após 24h 

256.5064 9.1974 29.8065 

Valores observados 256.5064 9.1974 

Valores esperados 29.8065 29.8065 

G. L.   1 

X² calc   1738.4647 

X² tab (5%)   3.8415 

X²cal > X²tab   rejeita h0 

 

Apêndice C: Anova Fatorial de Medidas Repetidas para avaliação dos núcleos regenerativos no 

controle de plantas invasoras. 

Onde:  

Blocos: D = JAZ 16; N = JAZ 96; O = JAZ 87; Z = CL 12. 

Variáveis Níveis 

TRATAMENTOS (5 Níveis) 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 5,00000 

BLOCOS (4 Níveis) D N O Z   

 

N de casos processados : 120 

 

Médias das Variáveis Dependentes 

T1 T2 T3 T4 

22,32500 32,04167 33,82500 41,95833 
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Análise de Medidas Repetidas Univariadas e Multivariadas 

 

Entre fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado médio Valor F valor p 

BLOCOS 386256,07500 3 128752,02500 209,63325 0,00000 

TRATAMENTOS 10844,45000 4 2711,11250 4,41422 0,00250 

TRATAMENTOS*BLOCOS 7232,05000 12 602,67083 0,98126 0,47194 

Erro 61417,75000 100 614,17750     

 

Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO 23394,09167 3 7798,03056 49,19040 0,00000 0,00000 0,00000 

TEMPO*BLOCOS 10717,69167 9 1190,85463 7,51198 0,00000 0,00000 0,00000 

TEMPO*TRATAMEN

TOS 

3230,86667 12 269,23889 1,69837 0,06627 0,09015 0,07334 

TEMPO*TRATAMEN

TOS*BLOCOS 

3422,10000 36 95,05833 0,59963 0,96771 0,94337 0,96116 

Erro 47558,25000 300 158,52750         

 

Greenhouse-Geisser Epsilon 0,75294 

Huynh-Feldt Epsilon 0,91759 

 

Análise Multivariada de Medidas Repetidas 

 

Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,52656 3 98 29,37127 0,00000 
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Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Pillai Trace 0,47344 3 98 29,37127 0,00000 

Hotelling-Lawley Trace 0,89912 3 98 29,37127 0,00000 

 

 

Teste de: TEMPO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,44739 9 238 10,38554 0,00000 

Pillai Trace 0,63330 9 300 8,91953 0,00000 

Hotelling-Lawley Trace 1,05630 9 290 11,34544 0,00000 

 

THETA S M N valor p 

0,45930 3 -0,50000 48,00000 0,00000 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,87788 12 259 1,09151 0,36742 

Pillai Trace 0,12474 12 300 1,08459 0,37258 

Hotelling-Lawley Trace 0,13614 12 290 1,09668 0,36250 

 

THETA S M N valor p 

0,09983 3 0,00000 48,00000 0,23835 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,80153 36 290 0,62694 0,95445 
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Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Pillai Trace 0,20955 36 300 0,62581 0,95525 

Hotelling-Lawley Trace 0,23401 36 290 0,62836 0,95367 

 

THETA S M N valor p 

0,13691 3 4,00000 48,00000 0,67259 

 

 

 

Apêndice D: Análises das espécies utilizadas na forma de sementes. 

D.1: Para Bellucia grossularioides. 

 

Variáveis Níveis 

TRATAMENTOS (5 Níveis) 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 5,00000 

 

N de casos processados: 120 

 

Médias das Variáveis Dependentes 

T1 T2 T3 T4 T5 

0,12500 0,15000 0,19167 0,16667 0,13333 

 

Análise de Medidas Repetidas Univariadas e Multivariadas 

 

Entre fatores 

Fonte SOMA DOS QUADRADOS gl Quadrado médio Valor F valor p 

TRATAMENTOS 11,87667 4 2,96917 0,93905 0,44406 

Erro 363,61667 115 3,16188     

 

file://Untitled.syo
file://Untitled.syo


64 
 

Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO 0,34333 4 0,08583 0,84517 0,49704 0,42309 0,42801 

TEMPO*TRATAMEN

TOS 

1,34000 16 0,08375 0,82465 0,65767 0,57351 0,57863 

Erro 46,71667 460 0,10156         

 

Greenhouse-Geisser Epsilon 0,46236 

Huynh-Feldt Epsilon 0,48593 

 

 

Análise Multivariada de Medidas Repetidas 

 

Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,95321 4 112 1,37457 0,24730 

Pillai Trace 0,04679 4 112 1,37457 0,24730 

Hotelling-Lawley Trace 0,04909 4 112 1,37457 0,24730 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,88311 16 342 0,88977 0,58149 

Pillai Trace 0,12072 16 460 0,89468 0,57564 

Hotelling-Lawley Trace 0,12807 16 442 0,88451 0,58757 

 

THETA S M N valor p 

0,07604 4 -0,50000 55,00000 0,52770 
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D.2: Para Cecropia purpurascens. 

 

Variáveis Níveis 

TRATAMENTOS (5 Níveis) 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 5,00000 

 

N de casos processados : 120 

 

Médias das Variáveis Dependentes 

T1 T2 T3 T4 T5 

0,01667 0,02500 0,08333 0,06667 0,03333 

 

 

Análise de Medidas Repetidas Univariadas e Multivariadas 

 

Entre fatores 

Fonte SOMA DOS QUADRADOS gl Quadrado médio Valor F valor p 

TRATAMENTOS 0,89333 4 0,22333 1,10268 0,35878 

Erro 23,29167 115 0,20254     

 

Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO 0,39333 4 0,09833 2,71400 0,02948 0,08564 0,08339 

TEMPO*TRATAMEN

TOS 

0,54000 16 0,03375 0,93150 0,53274 0,47210 0,47478 

Erro 16,66667 460 0,03623         

 

Greenhouse-Geisser Epsilon 0,36477 

Huynh-Feldt Epsilon 0,38112 
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Análise Multivariada de Medidas Repetidas 

 

Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,95767 4 112 1,23761 0,29908 

Pillai Trace 0,04233 4 112 1,23761 0,29908 

Hotelling-Lawley Trace 0,04420 4 112 1,23761 0,29908 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,88472 16 342 0,87646 0,59703 

Pillai Trace 0,11960 16 460 0,88614 0,58565 

Hotelling-Lawley Trace 0,12548 16 442 0,86660 0,60859 

THETA S M N valor p 

0,06317 4 -0,50000 55,00000 0,65260 

 

D.3: Para Cecropia sciadophylla. 

 

Variáveis Níveis 

TRATAMENTOS (5 Níveis) 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 5,00000 

 

N de casos processados : 120 

 

Médias das Variáveis Dependentes 

T1 T2 T3 T4 T5 

0,09167 0,10833 0,18333 0,13333 0,13333 

 

Análise de Medidas Repetidas Univariadas e Multivariadas 

 

Entre fatores 

Fonte SOMA DOS QUADRADOS gl Quadrado médio Valor F valor p 

TRATAMENTOS 25,64333 4 6,41083 0,95968 0,43252 

Erro 768,21667 115 6,68014     

 

Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 
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Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO 0,57667 4 0,14417 2,34473 0,05392 0,09675 0,09363 

TEMPO*TRATAMEN

TOS 

1,14000 16 0,07125 1,15881 0,29811 0,32458 0,32317 

Erro 28,28333 460 0,06149         

 

Greenhouse-Geisser Epsilon 0,51230 

Huynh-Feldt Epsilon 0,53984 

 

Análise Multivariada de Medidas Repetidas 

 

Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,94339 4 112 1,68026 0,15952 

Pillai Trace 0,05661 4 112 1,68026 0,15952 

Hotelling-Lawley Trace 0,06001 4 112 1,68026 0,15952 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,87252 16 342 0,97803 0,48037 

Pillai Trace 0,13260 16 460 0,98574 0,47110 

Hotelling-Lawley Trace 0,14031 16 442 0,96900 0,48994 

 

THETA S M N valor p 

0,07278 4 -0,50000 55,00000 0,56360 

 

Apêndice E: Análise do preparo da área no controle de plantas invasoras. 

Onde:  

Blocos: D = JAZ 16; N = JAZ 96; O = JAZ 87; Z = CL 12. 

Variáveis Níveis 

BLOCOS (4 Níveis) D N O Z 

PREPARO (3 Níveis) H2 H3 R   

 

N de casos processados : 120 

 

Médias das Variáveis Dependentes 

T1 T2 T3 T4 

22,32500 32,04167 33,82500 41,95833 
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Análise de Medidas Repetidas Univariadas e Multivariadas 

 

Entre fatores 

Fonte SOMA DOS QUADRADOS gl Quadrado médio Valor F valor p 

BLOCOS 386256,07500 3 128752,02500 242,95679 0,00000 

PREPARO 1733,55000 2 866,77500 1,63562 0,19962 

PREPARO*BLOCOS 20527,40000 6 3421,23333 6,45591 0,00001 

Erro 57233,30000 108 529,93796     

 

Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO 23394,09167 3 7798,03056 64,47137 0,00000 0,00000 0,00000 

TEMPO*BLOCOS 10717,69167 9 1190,85463 9,84557 0,00000 0,00000 0,00000 

TEMPO*PREPARO 6680,78333 6 1113,46389 9,20573 0,00000 0,00000 0,00000 

TEMPO*PREPARO*

BLOCOS 

8341,53333 18 463,41852 3,83138 0,00000 0,00001 0,00000 

Erro 39188,90000 324 120,95340         

 

 

Greenhouse-Geisser Epsilon 0,72701 

Huynh-Feldt Epsilon 0,81813 

 

Análise Multivariada de Medidas Repetidas 

 

Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,42583 3 106 47,64265 0,00000 

Pillai Trace 0,57417 3 106 47,64265 0,00000 
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Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Hotelling-Lawley Trace 1,34838 3 106 47,64265 0,00000 

 

Teste de: TEMPO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,35246 9 258 15,34217 0,00000 

Pillai Trace 0,76052 9 324 12,22553 0,00000 

Hotelling-Lawley Trace 1,51960 9 314 17,67233 0,00000 

 

THETA S M N valor p 

0,56035 3 -0,50000 52,00000 0,00000 

 

Teste de: TEMPO*PREPARO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,67276 6 212 7,74443 0,00000 

Pillai Trace 0,33629 6 214 7,20949 0,00000 

Hotelling-Lawley Trace 0,47294 6 210 8,27647 0,00000 

 

THETA S M N valor p 

0,30677 2 0,00000 52,00000 0,00000 

 

Teste de: TEMPO*PREPARO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,46371 18 300 5,20851 0,00000 

Pillai Trace 0,59552 18 324 4,45808 0,00000 

Hotelling-Lawley Trace 1,02934 18 314 5,98545 0,00000 
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THETA S M N valor p 

0,47015 3 1,00000 52,00000 0,00000 

 

Apêndice F: Análise dos efeitos do tipo de preparo da área, dos tratamentos, dos blocos e do 

tempo e suas interações no aumento do número de plântulas por m², com a retirada do outlier. 

 

Variáveis Níveis 

BLOCOS (4 Níveis) D N O Z   

PREPARO (3 Níveis) H2 H3 R     

TRATAMENTOS (5 Níveis) 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 5,00000 

 

N de casos processados : 119 

 

Médias das Variáveis Dependentes 

T0 T1 T2 T3 T4 

0,40336 1,78151 2,29412 2,38655 1,61345 

 

Médias das Variáveis 

Dependentes 

T5 

1,37815 

 

Análise de Medidas Repetidas Univariadas e Multivariadas 

 

Entre fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p 

BLOCOS 849,85794 3 283,28598 8,41055 0,00010 

PREPARO 248,39382 2 124,19691 3,68732 0,03098 

TRATAMENTOS 92,18186 4 23,04546 0,68420 0,60571 

PREPARO*BLOCOS 481,01540 6 80,16923 2,38017 0,03982 

TRATAMENTOS*BLOCOS 611,37492 12 50,94791 1,51261 0,14542 

TRATAMENTOS*PREPARO 167,73856 8 20,96732 0,62250 0,75552 

TRATAMENTOS*PREPARO*BLO

COS 

559,33783 24 23,30574 0,69193 0,83918 

Erro 1987,25000 59 33,68220     

 

 

 

 

Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO 302,22541 5 60,44508 13,07040 0,00000 0,00000 0,00000 

TEMPO*BLOCOS 235,36587 15 15,69106 3,39297 0,00003 0,00051 0,00003 

TEMPO*PREPARO 99,64892 10 9,96489 2,15477 0,02057 0,04503 0,02057 

TEMPO*TRATAMENTOS 109,38325 20 5,46916 1,18263 0,26782 0,29520 0,26782 
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Intra fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO*PREPARO*BLOCOS 185,99444 30 6,19981 1,34062 0,11579 0,16101 0,11579 

TEMPO*TRATAMENTOS*BLO

COS 

328,95054 60 5,48251 1,18552 0,18188 0,22755 0,18188 

TEMPO*TRATAMENTOS*PRE

PARO 

103,01977 40 2,57549 0,55691 0,98663 0,95959 0,98663 

TEMPO*TRATAMENTOS*PRE

PARO*BLOCOS 

313,30780 120 2,61090 0,56457 0,99980 0,99767 0,99980 

Erro 1364,25000 295 4,62458         

 

Greenhouse-Geisser Epsilon 0,64225 

Huynh-Feldt Epsilon 1,00000 

 

Análise Multivariada de Medidas Repetidas 

 

Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,51110 5 55 10,52218 0,00000 

Pillai Trace 0,48890 5 55 10,52218 0,00000 

Hotelling-Lawley Trace 0,95656 5 55 10,52218 0,00000 

 

 

Teste de: TEMPO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,51322 15 152 2,77402 0,00081 

Pillai Trace 0,58645 15 171 2,76998 0,00074 

Hotelling-Lawley Trace 0,76460 15 161 2,73559 0,00091 

 

THETA S M N valor p 

0,27234 3 0,50000 26,50000 0,03476 

 

Teste de: TEMPO*PREPARO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,62792 10 110 2,88164 0,00312 

Pillai Trace 0,41086 10 112 2,89566 0,00296 

Hotelling-Lawley Trace 0,53081 10 108 2,86636 0,00331 

 

THETA S M N valor p 

0,26394 2 1,00000 26,50000 0,01650 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,69669 20 183 1,05553 0,40045 

Pillai Trace 0,34014 20 232 1,07810 0,37360 

Hotelling-Lawley Trace 0,38475 20 214 1,02922 0,42908 

 

THETA S M N valor p 

0,14612 4 0,00000 26,50000 0,64153 
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Teste de: TEMPO*PREPARO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,47538 30 222 1,51192 0,04967 

Pillai Trace 0,65703 30 295 1,48765 0,05299 

Hotelling-Lawley Trace 0,84887 30 267 1,51099 0,04755 

 

THETA S M N valor p 

0,28740 5 0,00000 26,50000 0,15779 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,36396 60 261 1,04925 0,38954 

Pillai Trace 0,88232 60 295 1,05352 0,37996 

Hotelling-Lawley Trace 1,16977 60 267 1,04110 0,40421 

 

THETA S M N valor p 

0,32237 5 3,00000 26,50000 0,49415 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*PREPARO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,69432 40 242 0,52932 0,99130 

Pillai Trace 0,34188 40 295 0,54129 0,98976 

Hotelling-Lawley Trace 0,39037 40 267 0,52114 0,99272 

 

THETA S M N valor p 

0,17095 5 1,00000 26,50000 0,55717 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*PREPARO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,32857 120 275 0,58287 0,99957 

Pillai Trace 0,97898 120 295 0,59852 0,99930 

Hotelling-Lawley Trace 1,27654 120 267 0,56806 0,99974 

 

THETA S M N valor p 

0,31199 5 9,00000 26,50000 0,36504 

 

 

Apêndice G: Análise dos efeitos do tipo de preparo da área, dos tratamentos, dos blocos e do 

tempo e suas interações no aumento do número de plântulas por m², sem a retirada do outlier. 

 

Variáveis Níveis 

BLOCOS (4 Níveis) D N O Z   

PREPARO (3 Níveis) H2 H3 R     

TRATAMENTOS (5 Níveis) 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 5,00000 

 

N de casos processados : 120 

 

Médias das Variáveis Dependentes 

T0 T1 T2 T3 T4 

1,75000 3,14167 3,63333 3,76667 2,24167 
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Médias das Variáveis 

Dependentes 

T5 

1,89167 

 

Análise de Medidas Repetidas Univariadas e Multivariadas 

 

Entre fatores 

Fonte SOMA DOS 

QUADRADOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p 

BLOCOS 4552,14861 3 1517,38287 1,65370 0,18658 

PREPARO 1288,23333 2 644,11667 0,70198 0,49963 

TRATAMENTOS 2751,18611 4 687,79653 0,74958 0,56219 

PREPARO*BLOCOS 5535,28889 6 922,54815 1,00542 0,43037 

TRATAMENTOS*BLOCOS 9800,85833 12 816,73819 0,89011 0,56143 

TRATAMENTOS*PREPARO 7687,48889 8 960,93611 1,04726 0,41179 

TRATAMENTOS*PREPARO*BLO

COS 

20999,10000 24 874,96250 0,95356 0,53540 

Erro 55054,25000 60 917,57083     

 

 

 

 

 

Intra fatores 

Fonte SOMA 

DOS 

QUADRA

DOS 

gl Quadrado 

médio 

Valor F valor p G-G H-F 

TEMPO 475,37917 5 95,07583 3,86631 0,00207 0,04137 0,01351 

TEMPO*BLOCOS 807,02639 15 53,80176 2,18788 0,00683 0,07825 0,03083 

TEMPO*PREPARO 370,85000 10 37,08500 1,50808 0,13542 0,22242 0,18603 

TEMPO*TRATAMENTOS 431,44722 20 21,57236 0,87725 0,61655 0,50515 0,56151 

TEMPO*PREPARO*BLOCOS 718,16111 30 23,93870 0,97348 0,50981 0,46249 0,48826 

TEMPO*TRATAMENTOS*BLO

COS 

1447,84167 60 24,13069 0,98129 0,51977 0,48461 0,50310 

TEMPO*TRATAMENTOS*PRE

PARO 

905,42778 40 22,63569 0,92049 0,61132 0,52275 0,56651 

TEMPO*TRATAMENTOS*PRE

PARO*BLOCOS 

2563,45000 120 21,36208 0,86870 0,81299 0,66440 0,73743 

Erro 7377,25000 300 24,59083         

 

Greenhouse-Geisser Epsilon 0,26484 

Huynh-Feldt Epsilon 0,53481 

 

Análise Multivariada de Medidas Repetidas 

 

Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,53452 5 56 9,75357 0,00000 

Pillai Trace 0,46548 5 56 9,75357 0,00000 
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Teste de: TEMPO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Hotelling-Lawley Trace 0,87085 5 56 9,75357 0,00000 

 

Teste de: TEMPO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,55828 15 154 2,42923 0,00334 

Pillai Trace 0,51617 15 174 2,41061 0,00335 

Hotelling-Lawley Trace 0,66419 15 164 2,42059 0,00333 

 

THETA S M N valor p 

0,28797 3 0,50000 27,00000 0,01964 

 

Teste de: TEMPO*PREPARO 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,73109 10 112 1,89880 0,05244 

Pillai Trace 0,28530 10 114 1,89679 0,05251 

Hotelling-Lawley Trace 0,34539 10 110 1,89964 0,05254 

 

THETA S M N valor p 

0,20554 2 1,00000 27,00000 0,07541 

 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,71574 20 186 0,99032 0,47582 

Pillai Trace 0,31341 20 236 1,00315 0,45922 

Hotelling-Lawley Trace 0,35794 20 218 0,97539 0,49319 

 

THETA S M N valor p 

0,17281 4 0,00000 27,00000 0,48645 

 

Teste de: TEMPO*PREPARO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,53039 30 226 1,29418 0,14989 

Pillai Trace 0,56114 30 300 1,26415 0,16722 

Hotelling-Lawley Trace 0,72289 30 272 1,31084 0,13539 

 

THETA S M N valor p 

0,28501 5 0,00000 27,00000 0,15212 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,37370 60 266 1,03712 0,41166 

Pillai Trace 0,86259 60 300 1,04243 0,40019 

Hotelling-Lawley Trace 1,13555 60 272 1,02956 0,42560 

 

THETA S M N valor p 

0,32528 5 3,00000 27,00000 0,45344 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*PREPARO 
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Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,63861 40 246 0,66886 0,93666 

Pillai Trace 0,41807 40 300 0,68433 0,92703 

Hotelling-Lawley Trace 0,48231 40 272 0,65594 0,94603 

 

THETA S M N valor p 

0,17344 5 1,00000 27,00000 0,58550 

 

Teste de: TEMPO*TRATAMENTOS*PREPARO*BLOCOS 

Estatística Valor Hipóteses gl Erro gl Valor F valor p 

Wilks's Lambda 0,32005 120 280 0,60897 0,99895 

Pillai Trace 0,99368 120 300 0,62007 0,99860 

Hotelling-Lawley Trace 1,32071 120 272 0,59872 0,99923 

 

THETA S M N valor p 

0,33910 5 9,00000 27,00000 0,42663 

 

 

 

 

  


