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Introdução geral 

 
 A integração das atividades econômicas com o uso sustentável dos recursos naturais, 

para que as atividades econômicas, no modelo atual, se mantenham para as próximas 

gerações, consiste em um dos maiores desafios para as sociedades contemporâneas. As 

perspectivas, entretanto, são desanimadoras (Ripple et al. 2017) uma vez que cerca de 86% do 

consumo energético do mundo ainda é proveniente de fontes não renováveis (IEA 2019). Para 

sustentar o padrão de consumo energético em constante ascensão, profundas modificações no 

uso da terra têm sido necessárias, gerando fortes impactos sobre processos biogeoquímicos de 

relevância regional e global, afetando a química dos solos, das águas e da atmosfera, e o clima 

como um todo (Diamond 2005; Pimm 2005). O aumento da temperatura global observado no 

último século, ocorrido em velocidade fora dos padrões naturais anteriores na história da 

Terra (Keeling et al. 1976; Hansen et al. 2013), é exemplo das complexas interrelações entre 

as alterações nos padrões de consumo das populações humanas, as emissões de gases de efeito 

estufa e mudanças climáticas. No Brasil, segundo o relatório do Observatório do Clima de 

2018, 44% das emissões totais de CO2 são devido às das mudanças de uso do solo, sobretudo 

do desmatamento na Amazônia e no Cerrado (Tucker et al. 1986; Kozovits & Bustamante 

2013, Xiaohu 2017). Vale ressaltar que a matriz energética do país é liderada pela hidráulica 

(43,5%), considerada renovável, devido à disponibilidade de água em abundância (Lanna 

2008; Rodrigues & Batistela 2013). 

Para discutir os efeitos das mudanças climáticas e propor medidas mitigatórias, o 

século XX e o início do XXI foram marcardos por diversos encontros com líderes mundiais e 

comunidade científica (Ripple et al. 2017). O Acordo de Paris (2015), por exemplo, 

estabalece novas metas e reforça desafios na perspectiva do desenvolvimento sustentável 

(Rhodes 2016). Uma das medidas estabelecidas é o plano ousado de restaurar 150 milhões de 

hectares de áreas degradadas até 2020 e 350 milhões de hectares até 2030 em todo o mundo. 

Em 2017 foi dado o inicio do “O Desafio de Bonn”, que consiste no propósito de, até 2030, 

ampliar o sequestro de CO2 da atmosfera (Rumpel et al. 2018). Nesse contexto, o Governo 

Federal Brasileiro criou o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa que 

contempla a recuperação de ao menos 12 milhões de hectares até 2030. Para o Cerrado que, 

atualmente possui menos de 50% de sua formação original (Soares-Filho 2014; Fernandes 

2016c), está prevista a restauração de 2,2 milhões de hectares (Strassburg et al. 2017; MMA 
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2017). No entanto, cientistas alertam que, para garantir que tal restauração seja efetiva no 

contexto do reestabelecimento dos serviços ecossistêmicos, as condições do solo devem ser 

observadas e priorizadas, para que a vegetação nativa se estabeleça (Veldman et al. 2015; 

Fernandes et al.  2016b; Bustamante et al. 2019). A simples “florestação”, muitas vezes 

incentivada até mesmo em áreas cujos ecossistemas originais não eram florestais, 

compromete a funcionalidade ecossistêmica e, portanto, não pode ser considerada um método 

de “restauração” (Cao et al. 2010; Deng et al. 2016; Li et al. 2018). 

O Cerrado é considerado a savana brasileira. Estima-se que sua formação se deu há 

mais de 10 milhões de anos e seu território original era de 2 milhões de km² (Ribeiro & 

Walter 2008; Kuhlmann & Ribeiro 2016). Este bioma é composto de diferentes 

fitofisionomias agrupadas entre campos, savanas e florestas (Ribeiro & Walter 2008; 

Fernandes et al. 2016a) que, juntos, encerram alto grau (40%) de endemismo de espécies. 

Atualmente concentradas em manchas remanescentes de vegetação natural cercadas por 

paisagens já bastante modificadas, estas espécies estão sob intensa ameaça em decorrência da 

ampliação das atividades antrópicas, o que tornam o Cerrado um hotspot mundial em 

biodiversidade (Myers et al. 2000; Mendonça et al. 2008). 

A vegetação do Cerrado é como uma floresta invertida, cerca de 75% da biomassa está 

abaixo do solo, o que atribui resiliência e aptidão para rebrota em eventos naturais como o 

fogo (Coutinho 1990, Hoffmann 1996, Simon et al. 2009). Esta característica também confere 

ampla capacidade de armazenagem de carbono sendo comparada, inclusive, com a de biomas 

florestais (Haridasan 1994; Reatto et al. 2008). É através dos solos e raízes da vegetação 

nativa que a água da chuva e da superfície são conduzidas de volta aos aquíferos, 

retroalimentando 10 das 12 grandes regiões hidrográficas do Brasil. Desse modo, este bioma 

contruibui com um serviço ecossitêmico fundamental, o de regular o ciclo hidrológico a 

dinâmica dos rios e bacias de relevância nacional e supranacional (Buschbacher 2000; 

Cavalcanti & Joly 2002; Fernandes 2016a). Portanto, alteração da cobertura vegetal do 

cerrado e dos demais componentes desse bioma pode comprometer a o balanço de carbono e 

disponibilidade de água, a segurança hídrica e energética do país (Lahsen et al. 2016; 

Bustamante et al. 2019). Desta forma, observa-se que a restauração de áreas degradadas de 

Cerrado, se bem-sucedida, devolverá à nação serviços ecossistêmicos inestimáveis que 

garantirão melhorias na qualidade de vida, segurança alimentar, geração de renda, e outros 
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benefícios imateriais e materiais (Nellemann 2010; Resende et al. 2013; Fernandes et al. 

2016d; Martin-Ortega et al. 2017).  

Entretanto, a intensa fragmentação de habitats causada pela mudança de uso do solo 

em todo o território originalmente ocupado pelo Cerrado, além da degradação ou da própria 

extinção de solo, como se observa em áreas mineradas à céu aberto e em área de empréstimo 

para a construção de hidroelétricas, somados à carência de estudos de longo prazo de técnicas 

de restauração ambiental nas diferentes fitofisionomias e em níveis de degradação e à falta de 

programas e recursos federais destinados à pesquisa, capacitação de pessoal e realização de 

empreendimentos no campo em ordem de grandeza compatível com o tamanho do desafio a 

ser enfrentado, tornam o compromisso de restauração de 2,2 milhões de hectares de áreas 

degradadas de Cerrado uma meta difícil de ser alcançada até 2030.  

 A fragmentação dos habitats e a degradação do solo, além de diminuir os propágulos 

dispersantes (Osker et al. 2009), podem alterar as condições edáficas tais como parâmetros 

biológicos, químicos e até mesmo físicos, afetando colonização de plantas nativas. Tais 

alterações podem dificultar a germinação de diásporos recém chegados via dispersão abióticas 

e biótica (Balduino et al. 2019). Espécies vegetais zoocóricas, devido à dependência dos 

agentes dispersores, podem até mesmo serem localmente extintas (Tilman et al. 1997; Orrock 

et al. 2002; Cordeiro & Howe 2003). Assim sendo, de maneira mais ampla, toda a 

funcionalidade do ecossistema pode entrar em desequilíbrio (Reis & Tres 2009; Osker et al. 

2009). Compreender a relação planta-animal contribui para a restauração ambiental, pois 

fragmentos de vegetação podem ser fontes de sementes em projetos de restauração (Terborgh 

1986; Felfili & Silva-Junior 1992;Stefanello et al. 2010; Goel et al 2020). Nesse sentido, a 

implantação de técnicas atrativas à fauna dispersora pode favorecer a regeneração natural, os 

processos de sucessão ecológica e, consequentemente, a expansão da cobertura e da 

biodiversidade na área a ser recuperada (Bechara et al. 2007; Reis et al. 2014). 

 A regeneração de espécies vegetais é um indicador ecológico fundamental para a 

restauração ambiental, pois representa os processos de chegada, estabelecimento, persistência 

das espécies e prediz qual será a comunidade da flora futura (Santos et al. 2017). A chegada 

das sementes ocorre via dispersão por meio biótico ou abiótico e é uma etapa essencial para o 

ciclo de vidadas plantas, bem como para a cobertura e qualidade do solo, processos 

sucessionais, serviços ecossistêmicos, reestabelecimento de nichos, interações tróficas entre 
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outros (Pijl 1982; Begon et al. 2007). Em geral, espécies zoocóricas são mais representativas 

em ambientes florestais, enquanto espécies anemocóricas e autocóricas predominam em 

ambientes abertos (Coutinho 2012). Essas estratégias de dispersão favorecem a germinação ao 

conduzir as sementes para locais distantes da planta-mãe, reduzindo os níveis de predação, 

competição por luz e possibilitam a colonização de outros habitats pela espécie (Vieira et al. 

2002).  

 Diversas técnicas são empregadas em planos de recuperação de áreas degradadas, 

sendo as de nucleação as mais recentemente testadas nos ecossistemas tropicais 

(Engel&Parrota 2003; Regensburger et al. 2008). Os métodos de nucleação foram delineados 

por Yarranton& Morrison (1974) e visam promover a melhoria das condições ambientais 

partindo da recomposição de nichos na área a ser recuperada, desde a biota do solo,por meio 

da recolonização dos organismos das diversas cadeias tróficas (decompositores, consumidores 

e produtores) (Franks 2003). Segundo Bechara e colaboradores (2007), quanto mais gatilhos o 

esforço para a restauração propiciar, maiores as chances de acelerar a sucessão ecológica da 

na área trabalhada. 

 A restauração de um ambiente dentro do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) usualmente inicia-se por intervenções no meio físico, caso seja necessário (Alves et 

al. 2007; Viana et al. 2014). A qualidade e composição do solo influenciam no 

desenvolvimento das plântulas e determinam, consideravelmente, a estrutura dos ecossistemas 

(Haridasan 2002; Durigan & Ratter 2006). O solo é formado por uma fração gasosa, contendo 

entre outros o O2, essencial para realização da respiração, pela solução do solo (água e íons 

contendo os elementos essenciais, macro e micro nutrientes,) e pela matriz sólida constituída 

de matéria orgânica (resíduos de plantas e animais, micro e meso fauna viva) e partículas de 

argila, silte e areia que se agregam e formam a estrutura do solo (Lopes 1998). É pelos poros 

entre as partículas que circulam os gases e a solução do solo, disponíveis para as raízes 

adsorventes (Brady & Weil 2013). 

 Em diversas atividades antrópicas, como construção de barragens e rodovias, são 

utilizadas grandes quantidades de solo e as regiões doadoras desse material são chamadas 

áreas de empréstimo (Alves& Souza, 2008). Na maioria das vezes, essas áreas apresentam 

baixa resiliência e a regeneração pode não ocorrer mesmo quando estão próximas à 

fragmentos de vegetação remanescentes (Engel& Parrota 2003; Daronco et al. 2013). Essas 
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regiões perdem, em geral, as camadas mais superficiais de solo, denominadas de horizontes O 

e A, onde se concentram as raízes absorventes das plantas e matéria orgânica (Rodrigues et al. 

2007). As áreas também perdem a cobertura vegetal e demais funções intermediadas pela 

atividade biológica e podem apresentar condições físicas e químicas limitantes para a 

germinação das sementes (Rodrigues et al. 2007; Alves et al. 2012).  

 A retirada dos horizontes orgânicos reduz a porosidade do solo dificultando a 

circulação da fração gasosa, a infiltração da água e penetração das raízes (Lopes 1998; Brady 

2003). Como consequência, o estabelecimento e desenvolvimento posterior das plantas ficam 

comprometidos, impedindo o sucesso de restauração (Parrotta et al. 1997; Coutinho 2012; 

Rodrigues 2013). Muitas vezes, a área de empréstimo pode ceder camadas ainda mais 

profundas, atingindo até mesmo os horizontes B ou C (Tavares 2008; Alves et al. 2012), 

como é o caso da área de estudo do presente trabalho. 

 Entre os anos de 2001 a 2003, a área de empréstimo de solo utilizado nos anos 1970 

para construção da barragem que forma a Usina Hidroelétrica de Emborcação passou por 

intervenção do PRAD. As primeiras ações foram destinadas para contenção de erosões e 

plantio de cerca de 33.000 (trinta e três mil) mudas de espécies arbóreas nativas e não nativas 

do cerrado, leguminosas e gramíneas exóticas em toda extensão. Em 2009 a área passou por 

novo distúrbio, quando o fogo atingiu 70% da vegetação. Quase duas décadas depois das 

intervenções do PRAD, observa-se que a área permanece, em grande parte, descoberta de 

vegetação, mesmo sendo circundada por remanescentes florestais nativos (Savana e Floresta 

Estacional Semi-decidual) que poderiam atuar como fonte de diásporos. Além disso, o esforço 

de plantio de espécies arbóreas não produziu resultados minimamente satisfatórios, pois 

apenas 10% de indivíduos arbóreos adultos e de pequeno porte foram encontrados na área em 

2018 (dados não publicados). Naquele ano, em decorrência do convênio assinado entre a 

CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) e a UFOP (Universidade Federal de Ouro 

Preto), uma equipe multidisciplinar de pesquisadores iniciou estudos de avaliação do estado 

atual da área e testes de uso de técnicas nucleadoras visando proporcionar melhoria da 

qualidade do solo superficial, afim de criar condições facilitadoras da germinação de sementes 

e o estabelecimentos de plântulas, e de atração da fauna dispersora de sementes. 

 Nesse contexto, esse estudo tem dois objetivos: (i) verificar os motivos da ineficácia 

da tentativa de revegetação realizada pelo PRAD através do diagnóstico da vegetação e da 
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regeneração natural na área de empréstimo da UHE-Emborcação, e além disso, verificar se o 

fragmento do entorno da área degradada contribui para o aumento da riqueza e abundância de 

regenerantes; e (ii) comparar a contribuição das técnicas de nucleação, por meio da avaliação 

da regeneração natural. Dessa forma, esta dissertação está dividida em dois capítulos que 

abordam, individualmente, um dos objetivos. 
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Capítulo 1 – Regeneração natural em uma área de empréstimo de usina hidroelétrica 
em restauração ambiental: 18 anos pós plantio de mudas. 

Nascimento, J.M.; Silveira, B. R.; Bahia, T.; Beirão, M.V.; Messias, M.C.T.B.; Kozovits, A.R. 

 

Resumo 

 
A Usina Hidroelétrica de Emborcação teve suas obras iniciadas no ano de 1977. Para a 
construção da sua barragem, uma área doadora de solo de 1,52km² no Estado de Goiás foi 
utilizada. No ano de 2003 foram realizadas obras para contenção de processos erosivos e 
revegetação nesta área. Porém, tais ações foram infrutíferas em termos da revegetação visto 
que, dezoito anos depois, poucos indivíduos arbóreos estão presentes e as gramíneas não 
foram capazes de realizar a cobertura típica de savana, deixando grande parte do solo 
descoberto. O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitossossiológico para 
analisar os padrões de sucessão da comunidade e verificar se o fragmento de vegetação nativa 
do entorno pode auxiliar no processo de dispersão de sementes. Além disso, parâmetros 
edáficos químicos e físicos foram comparadosentre as áreas degradada e de referência. Quatro 
transectos foram percorridos e em cada um deles 7 parcelas de 10x10m foram avaliadas, 
sendo inventariados todos os indivíduos árbóreos/arbustivos. Foram encontrados 98 
indivíduos de 13 espécies, distribuídos em sete famílias, sendo Fabaceae a mais 
representativa. As espécies com maior valor de importância foram: Machaerium opacum, 
Solanum lycocarpum, Stryphnodendron adstringens, Anadenanthera colubrina e Inga 
laurina.  A diversidade (H’) da comunidade foi estimada em 1,98 e equabilidade (J’) 0,76. A 
densidade absoluta da comunidade foi de 350 (ind/ha) e a dominância 4,53 (m²/ha). A 
comunidade apresentou 95% de indivíduos pioneiros. A síndrome de dispersão mais 
predominanteentre as espécies foi a zoocoria (70%) e a mais abundante a autocoria (p<0.001). 
Aparentemente, o fragmento florestal não promove o aumento da riqueza de espécies bem 
como não influencia no aporte de diversificação das classes sucessionais ou síndromes de 
dispersão. As condições edáficas da área de empréstimo são tão distintas daquelas observadas 
no fragmento florestal que podem levar à um caminho de sucessão que não resultará em 
ecossistema semelhante ao que chamamos até o momento de referência. A área de 
empréstimo apresenta solo mais ácido e com menor teor nutricional em comparação com a 
área de referência, além disso, se apresenta heterogênea em textura granulométrica, com 
regiões bastante compactadas, com menor umidade e porosidade, condições essas bastante 
limitantes para o estabelecimento das espécies típicas da área de referência. Outro limitante 
para o estabelecimento de plântulas é a presença marcante de gramíneas exóticas. Embora em 
baixa densidade, as espécies presentes com maior valor de importância são típicas de cerrado, 
bem adaptadas a solos distróficos, com déficit hídrico e são heliófitas, diferindo da 
comunidade de plantas do fragmento da área de referência. Tal discrepância sugere que o 
processo de sucessão e reestabelecimento da vegetação desta área encontra-se em seus 
estágios iniciais, ainda fortemente limitado pelas condições do solo e pela competição com 
gramíneas exóticas. 
 
 
Palavras-chave: regeneração natural, fitossociologia, cerrado, restauração, área de 
empréstimo. 
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Abstract 

 
The Emborcação hydroelectric power plant began to be built in 1977. For its dam 
construction, it was used the soil of a donor area of 1.52 km² in the Goiás state. In 2003, 
works were carried out to contain erosion and to re-vegetate in this area. However, such re- 
vegetation actions were unsuccessful since eighteen years later, few arboreal individuals are 
present and the grasses were unable to perform the typical savannah coverage, leaving much 
of the soil uncovered. The present work objective was to carry out a phytosossiological study 
to analyze the patterns of succession of the community and to verify if the native surrounding 
vegetation can assist in the process of dispersion of seeds. In addition, the chemical and 
physical edaphic parameters were compared between the degraded areas and reference values. 
Four transects were coursed and in each of them 7 plots of 10x10m were evaluated, being 
inventoried all arboreal/shrubby individuals. Ninety eight individuals of 13 species were 
found, distributed in seven families, of which Fabaceae was the most representative. The 
species with the highest importance value were Machaerium opacum, Solanum lycocarpum, 
Stryphnodendron adstringens, Anadenanthera colubrina and Inga laurina. The diversity (H’) 
of the community was estimated at 1.98 and equability (J’) 0.76. The absolute density of the 
community was 350 (ind/ha) and the dominance was 4.53 (m²/ha). The community presented 
95% of pioneer individuals. The most prevalent dispersion syndrome between species was 
zoocory (70%) and the most abundant was autocory (p<0.001). Apparently, the forest 
fragment does not promote an increase in species richness and does not influence the 
contribution of diversification of successional classes or dispersal syndromes. The edaphic 
conditions of the degraded area are so different from those observed in the forest fragment 
that they can lead to a succession path that will not result in an ecosystem similar to what we 
have called until the moment as reference. The degraded area has more acidic soil and less 
nutritional content compared to the reference area, in addition, it is heterogeneous in 
granulometric texture, with highly compacted regions, with less moisture and porosity, 
conditions that are quite limiting for the establishment of the reference area typical species. 
Another limiting factor for the establishment of seedlings is the remarkable presence of exotic 
grasses. Although in low density, the species present with greater importance value are typical 
of the cerrado, which are well adapted to dystrophic soils, with water deficit, and are 
heliophytes, differing from the plant community of the reference area fragment. Such 
discrepancy suggests that the succession process and the vegetation reestablishment in this 
area are in its initial stages, still strongly limited by soil conditions and competition with 
exotic grasses. 
 
 
Keywords: natural regeneration, phytossociology, cerrado, restauration, degread area  
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Introdução 

 Em meados do século XX muitas obras para o crescimento econômico foram 

realizadas no Brasil (Delgado 2001) e alternativas para a geração de energia incentivadas 

acelerando a construção de grandes usinas hidroelétricas, sem considerar os danos 

socioambientais (Viola 1987). Nesse período, assim como ainda hoje,  o pensamento político 

brasileiro priorizava o “progresso” em detrimento ao modelo de desenvolvimento sustentável, 

movimento este, que já era emergente em todo o mundo (Vecchiatti 2004; Pott & Estrela 

2017). Com isso, o Brasil gerou um enorme passivo socioambiental e atualmente com novas 

leis ambientais existe a obrigatoriedade de recuperação e/ou restauração de áreas degradadas 

pelas atividades antrópicas (Brasil 2012). 

 Um dos primeiros passos da restauração ambiental é a recuperação do meio físico, se 

necessário, e em seguida a tentativa de revegetação do ambiente degradado para promover a 

cobertura do solo para facilitar o processo de regeneração e sucessão ecológica (Alves et al. 

2007; Alves et al. 2012; Viana et al. 2014; Fragoso et al. 2017). 

 Um indicador ecológico nos processos de restauração é o estabelecimento de plantas 

(mudas plantadas) e a regeneração natural que representa o balanço entre os processos de 

chegada e sobrevivência das espécies e modela a comunidade vegetal futura em um processo 

de sucessão (Santos et al. 2017). Para acessar esses indicadores, os estudos fitossociológicos 

são fundamentais pois visam compreender padrões e dinâmica das comunidades vegetais 

(Martins 2003). Através desses parâmetros é possível avaliar o estágio de sucessão, 

estabelecimento e adaptação das espécies. Além disso, tais parâmetros permitem avaliar quais 

estratégias de dispersão estão sendo mais efetivas em propiciar a regeneração natural no 

ambiente (Barreira et al. 2002; Felfili & Rezende 2003).  

 A chegada das sementes advindas da dispersão por meio biótico (zoocoria) ou abiótico 

(anemocoria ou autocoria) é uma etapa essencial na regeneração natural e pode favorecer 

sucessão ecológica na área a ser recuperada (Pijl 1982; Begon et al. 2007; Goel et al. 2020). A 

presença de fragmentos de vegetação próximos à área a ser restaurada é importante, pois 

podem ser fontes de diásporos e, muitas vezes, se torna decisiva para o sucesso em projetos de 

restauração (Felfili & Silva-Junior 1992; Stefanello et al. 2010). No entanto, as áreas de 

empréstimo são doadoras de solo superficial, e geralmente apresentam baixa resiliência e a 
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regeneração natural pode não ocorrer mesmo quando estão próximas à fragmentos de 

vegetação remanescentes (Engel & Parrota 2003; Daronco et al. 2013). Dado que, a retirada 

dos horizontes orgânicos reduz a porosidade do solo dificultando a circulação da fração 

gasosa, a infiltração da água e penetração das raízes (Lopes 1998; Brady 2003). Como 

consequência, o estabelecimento e desenvolvimento posterior das plantas fica comprometido, 

impedindo o sucesso de restauração (Parrotta et al. 1997; Coutinho 2012; Rodrigues 2013). 

Muitas vezes, a área de empréstimo pode ceder camadas ainda mais profundas, atingindo até 

mesmo os horizontes B ou C (Tavares 2008; Alves et al. 2012), como é o caso da área de 

estudo do presente trabalho.  

 As obras para a construção da Usina Hidrelétrica Emborcação (UHE), foram iniciadas 

no final da década de 70. Uma área de 220ha no Estado de Goiás foi utilizada como área de 

empréstimo de solo para a barragem. Após a perda do solo superficial e cobertura da 

vegetação nativa, o solo exposto da área ficou sujeito à intensa erosão pelo vento e pela água. 

Entre os anos de 2001 e 2003 foi executado o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) para mitigação e/ou correção dos danos. Com isso foram realizadas obras para 

redução da erosão superficial e plantio de cerca de 33.000 mudas de espécies arbóreas e mix 

de sementes de gramíneas exóticas e leguminosas herbáceas para a cobertura do solo (Pacuera 

2014). No ano de 2009 a área sofreu novo distúrbio pela passagem de fogo que atingiu 70% 

da área em restauração. Embora as obras do PRAD possam ter reduzido em parte a erosão, a 

tentativa de revegetação foi infrutífera.  

 Após 18 anos decorridos do plantio apenas alguns indivíduos arbóreos de poucas 

espécies são encontrados, as gramíneas e leguminosas plantadas não foram capazes de 

produzir a cobertura típica da savana brasileira (Walter et al 2008), deixando grande parte do 

solo ainda descoberto (Apêndice A). A baixa densidade de indivíduos jovens na área do 

PRAD sugere que as condições do solo remanescente impõem restrições severas ao 

estabelecimento das plantas (Parrotta et al. 1997; Rodrigues et al. 2007). A superfície do solo 

residual na área é bastante dura, compactada e praticamente desprovida de matéria orgânica, 

dificultando a retenção e a infiltração de água que, consequentemente, compromete a 

germinação, o desenvolvimento radicular e a sobrevivência de plântulas (Alves et al. 2012). 
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 Nesse sentido, esse estudo tem o objetivo de realizar o diagnóstico da vegetação 

remanescente do plantio na área de empréstimo da UHE-Emborcação verificando a ineficácia 

da revegetação realizada pelo PRAD e da contribuição dos fragmentos florestais do entorno 

como fonte de propágulos à regeneração natural. Sendo assim serão respondidas as seguintes 

perguntas: (i) Como é a estrutura da comunidade vegetal atual? (ii) a proximidade com o 

fragmento florestal aumenta a abundância e a riqueza de regenerantes influenciando a 

dinâmica de dispersão e/ou sucessão?  (iii) as condições edáficas da área de empréstimo são 

limitantes para a regeneração natural? 

Métodos 

Área de estudo 

 O estudo foi desenvolvido na região do distrito de Pedra Branca, em Catalão, Goiás. A 

área de empréstimo abrange 220ha (Figura 1), pertencente a UHE-Emborcação, localizada 

entre os estados de Minas Gerais e Goiás às margens do Rio Paranaíba (18°28'36.4"S e 

47°59'05.1"W). Sua construção foi iniciada pela Compahia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG) em 1977 e inaugurada em 20 de fevereiro de 1983 (Pacuera 2014). 

 A área de empréstimo está inserida em um ecótono entre os biomas Cerrado e Mata 

Atlântica, dentre as fitofisionomias presentes estão cerrado strictosensu, cerradões, floresta 

estacional semidecidual e as matas ciliares ao longo do rio Parnaíba (Pacuera 2014; Mastella 

et al. 2019). A área é circundada por lavouras de monoculturas, pastagens e pequenos 

fragmentos de vegetação nativa e é constituída principalmente por Latossolos vermelhos e 

vermelhos amarelos. O clima da região é classificado como “Aw”, pela classificação de 

Köppen e as chuvas são concentradas no verão, precipitação média anual de 1400 a 1600mm 

e temperaturas médias mínima de 20,3°C e máxima de 24,6°C (Alvares et al. 2013; Mastella 

et al. 2019).  

 O fragmento de vegetação nativa do entorno da área de empréstimo (Figura 1) é 

caracterizado como floresta estacional semi-decidual, esta fitofisionomia, a depender no nivel 

de conservação, abriga espécies vegetais em maior proporção àquelas adaptadas a ambientes 

fechados, e plasticidade fisiologicas e/ou morfológicas de acordo com atributos edáficos 

como, baixa capacidade de retenção hídrica na estação seca e excesso de água na estação 
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chuvosa e boa disponibilidade de nutrientes. (Ivanauskas & Rodrigues 2000; Paula et al 

2004). 

 A área do empréstimo após as obras para contensão dos processos erosivos nos anos 

de 2001 a 2003, foi revegetada com mix de espécies graminosas, leguminosas e 33.000 mudas 

de indivíduos arbóreos (Pacuera 2014). A lista das espécies plantadas foi disponibilizada 

solicitamente pelo técnico responsável pela área, Sr. Lázaro Carlos de Freitas, e está 

disponível para consulta no apêndice C desta dissertação. Em março de 2019, nesta atual 

etapa para a restauração, foram realizados três sobrevôos de VANT (veículo aéreo não 

tripulado) sobre a área de estudo sob a coordenação da equipe de georreferenciamento profa. 

Mariangela G. P. Leite, profa. Maria A. Fujaco e Yuri A. F. de Souza e o número de 

indivíduos arbóreos/arbustivos dentro da área de estudo, foi estimado em   ±3.000.  Ou seja, 

em 18 anos,  possui aproximadamente de 10% do que foi plantado, à época do PRAD. 

Levantamento fitossociológico 

 Para avaliar a estrutura da comunidade foi realizado o levantamento fitossociológico 

no período entre outubro de 2018 a janeiro de 2019, com excursões mensais ao campo. Foram 

estabelecidas quatro transecções ao longo da área de empréstimo, iniciadas a cerca de 20m da 

borda da fragmento florestal (Figura 1). Em cada transecção foram estabelecidas 

sistematicamente sete parcelas de 10m² distantes entre si em 30m, totalizando 28 parcelas e 

2.800m² de área inventariada. Em cada parcela, o estrato arbóreo/arbustivo foi analisado, 

aferindo-se altura e o diâmetro na altura do solo (DAS ≥ 0,05mm) de todos os indivíduos 

arbóreos/arbustivos sendo considerados regenerantes os com altura inferior a um metro  (< 

1m altura) e considerados adultos àqueles com altura igual ou superior a um metro (≥1m 

altura). Estimou-se a cobertura da vegetação nas parcelas pelo método da escala Braun-

Blanquet (1979). A partir desses dados foram elaboradas distribuições de alturas em 

intervalos de classes por indivíduo e por espécies em cada estrato pelo método de Spiegel 

(Felfili & Resende 2003). 

 Os indivíduos foram fotografados e amostras de ramos com material reprodutivo, 

(quando presentes) foram coletadas, herborizadas e e depositadas no Herbário Professor José 

Badini (OUPR). As espécies foram identificadas por comparação ao material depositado no 

Herbário Professor José Badini (OUPR) e em outros herbários, utilizando-se de imagens 
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disponíveis na base de dados do SpeciesLink (2016), assim como utilizando-se bibliografia 

especializada, como Lorenzi (2003), chaves analíticas e consulta aos especialistas.  A 

nomenclatura dos táxons, foi realizada por consulta à Lista de Espécies da Flora do Brasil 

(2020) . As espécies foram categorizadas em famílias de acordo com o APG IV (2016).  

 
Figura 1: Área empréstimo da UHE-Emborcação 220ha, localizada na cidade de Catalão no estado de Goiás na 
divisa com o estado de Minas Gerais. Linhas pontilhadas indicam os transectos percorridos para o estudo 
fitossociológico. Imagem: Prof. Dra. Maria Augusta Fujaco. 

As espécies identificadas, foram classificadas quanto à síndrome de dispersão 

utilizando os critérios propostos por van der Pijl (1982), e quanto classes sucessionais 

segundo Budowski (1965) e Gandolfi et al. (2009), sendo consultados para isto, artigos 

científicos relacionados ao bioma Cerrado e Mata Atlântica devido a plasticidade das espécies 

que podem responder diferentemente de acordo com o ambiente ao qual está exposta 

(Kagweyama & Castro 1989). 

Solo 

 Para compreender as condições edáficas que os diásporos encontram ao chegarem na 

área do PRAD após a dispersão, investigou-se o solo da área degradada e da área do 

fragmento florestal remanescente. As coletas e análises foram executadas pela equipe da 
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profa. Mariangela G. P. Leite e Yuri A. F. de Souza que gentilmente cederam parte dos dados 

para composição dessa dissertação. Foram coletadas aleatoreamente, nove amostras para as 

análises químicas e físicas em cada área. Para granulometria foram coletadas 12 amostras 

somente na área degradada. 

 Cada amostra foi composta de 1kg (0-20cm profundidade) de solo para análises físicas 

e químicas, dividindo-se 500g para as análises de umidade, porosidade e densidade, realizadas 

pelo laboratório de geologia do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro 

Preto, os outros 500g foram direcionados para as análises químicas de rotina (fertilidade) pH, 

teor de matéria orgânica e granulometria realizadas no laboratório de solos da Universidade 

Federal de Viçosa. Para análise de compactação, foram realizadas, in situ medidas de 

resistência à penetração com uso de penetrômetro de mão. Um cone metálico, do equipamento 

PenetroLOG, é forçado sobre o solo e um perfil de compactação para aquele ponto é gerado, o 

qual é transferido do aparelho direto para o computador. O valor final  da compactação do 

solo é calculada através de valores de resistência à penetração do solo (Embrapa 1997). 

Análises estatísticas 

Para verificar a suficiência amostral foi elaborada uma curva de acumulação de 

espécies, que considera a ordenação numérica em relação a área amostral e utilizado o 

estimador não paramétrico Jackknife 1. Segundo esse indicador a amostra é considerada 

suficiente se a curva apresentar sinais de estabilização e erro padrão das médias de densidade 

inferior a 10% (Felfili & Imaña-Encinas 2001; Aquino et al. 2014).  

Para avaliar a estrutura da comunidade foram realizadas análises fitossociológicas dos 

estratos regenerantes e adultos. Os parâmetros fitossociológicos (densidade, dominância, 

frequências absolutas e relativas e valor de importância) foram calculados por meio do 

software Excel®. Sendo os calculos realizados da seguinte forma: frequência 

absoluta=a*100/b (a=nº de parcelas que a espécie se apresenta, b=nº total de parcelas 

inventariadas); frequência relativa= a/Σb*100 (a=frequência absoluta da espécie, 

b=frequência absoluta de todas as espécies); densidade absoluta= a*1ha/b (a=total indivíduos 

da espécie, b=área total inventariada); densidade relativa= a/Σb*100 (a=densidade absoluta da 

espécie, b=densidade absoluta de todas as espécies; dominância absoluta=a*1ha/b (a=área 
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basal da espécie, b=área total inventariada; valor de importância=a+b+c/3 (a=frequência 

relativa, b=densidade relativa, c=dominância relativa).  

A similaridade entre os estratos foi calculada pelo índice de Sorensen (IS). A 

diversidade de espécies foi calculada pelo índice de Shannon (H’), e a uniformidade de 

distruibuição das espécies foi dada pelo indice de equabilidade de Pielou (J’), quanto menor a 

distribuição do número de indivíduos por espécie, mais próximo de zero se torna o índice de 

uniformidade de Pielou (Magurram 2004). Para comprender como as espécies se distribuem 

na área e se sofrem influência do fragmento florestal,  construímos modelos lineares 

generalizados e mistos, como explicitado a seguir: 

Primeiramente, para verificar a heterogeneidade da vegetação, foi comparada cada 

transecção independente da distância do fragmento, construindo modelos lineares 

generalizados (GLM) seguido de respectiva análise de variância (ANOVA), em que a variável 

explicativa foi o transecto e as variáveis respostas foram a abundância de indivíduos lenhosos, 

a riqueza de espécies e a cobertura vegetal.  

Em seguida, para verificar se o fragmento florestal pode ser fonte de diásporo para a 

área degradada e compreender a dinâmica da comunidade estabelecida, foram construídos seis 

modelos lineares generalizados mistos, em quais, como variável aleatória foi inserido os 

transectos, assumindo-se que são diferentes entre si, uma vez que estão distribuídos 

aleatoreamente na área de estudo (Figura 1), e podem sofrer influências distintas pelo 

fragmento florestal, além disso cada um pode estar sob uma condição ecológica não medida, 

como por exemplo umidade, temperatura, vento, entre outras. A variável (dependende) 

explicativa foi a distância do fragmento e as variáveis respostas foram (i) riqueza e 

abundância de espécies, (ii) riqueza e abundância de síndromes de dispersão e (iii) riqueza e 

abundância de grupos sucessionais (Bates 2015).   

Em relação ao solo, também foram construídos GLM para analisar as condições 

edáficas em que as variáveis explicativas foram as áreas (degradada e fragmento florestal) e 

as variáveis respostas foi cada um dos elementos dos parâmetros físicos e químicos das 

análises laboratoriais.  
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Todos os modelos foram elaborados utilizando uma distribuição de erros adequada 

para cada variável resposta, de acordo com a crítica ao modelo Crawley (2007). Todas as 

análises foram realizadas no software R Core Team (2015). 

Resultados 

 
 A suficiência amostral foi considerada satisfatória e tende para a estabilização da 

curva acumulação de espécies (Figura 2). Em 50% das parcelas inventariadas (0,14 ha) foram 

amostradas 77% do total de espécies inventariadas. O índice de estimativa Jackknife1 foi de 

18 espécies, indicando que o estudo amostrou 72% do total de espécies estimado. O erro 

padrão calculado para a densidade foi de 6,5%, valor inferior a 10%, o qual indica a precisão 

da amostragem, e o intervalo de confiança apresentou variação de 23,48 <µ<30,36, mostrando 

tendência de estabilização. Tais resultados sugerem que a amostragem foi suficiente para 

representar a estrutura da vegetação (Felfili & Resende, 2003). 

 
 

 
Figura 2: Curva de acumulação de espécies do levantamento florístico da UHE-Emborcação. 

  

 Foram inventariados 98 indivíduos arbóreos/arbustivos de 13 espécies distribuídos em 

sete famílias (Tabela 1) na área degradada pelo empréstimo de solo. A família com maior 

diversidade de espécies foi a Fabaceae com sete espécies e as famílias Anacardiaceae, 

Dilleniaceae, Malpighiaceae, Moraceae, Rubiaceae e Solanaceae foram representadas por 

uma espécie cada. 

 O índice de diversidade de Shannon (H’) na área do PRAD foi estimado como 1,98 e o 

valor estimado para a equabilidade (J’) foi 0,77. A densidade absoluta foi de 350 (ind/ha) e a 
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dominância, estimada pela área basal, correspondeu a 4.53 (m²/ha). As espécies com maior 

valor de importância foram Machaerium opacum, Solanum lycocarpum, Stryphnodendron 

adstringens, Anadenanthera colubrina e Inga laurina (Apendice B). Apenas duas espécies, 

Anadenanthera colubrina e Machaerium opacum, perfazem mais de 60% de dominância 

relativa da comunidade estudada. No estrato inferior (<1m de altura, considerado 

regenerantes), composto provavelmente por indivíduos oriundos da regeneração natural, 

foram encontrados 64 indivíduos pertencentes a onze espécies distribuídas em oito famílias. A 

família Fabaceae foi mais representativa com sete espécies, seguida respectivamente das 

famílias Anacardiaceae, Dilleniaceae, Malpighiaceae, Moraceae, Rubiaceae e Solanaceae, 

todas representadas com apenas uma espécie. No estrato superior (≥ 1m de altura, considerado 

adultos) dos indivíduos considerados adultos, foram encontrados 34 indivíduos pertencentes à 

oito espécies distribuídas em três famílias. A família Fabaceae foi mais representativa com 

seis espécies, e as famílias Dilleniaceae e Solanaceae representadas por apenas uma espécie.  

 O índice de similaridade (IS) entre os estratos foi de 63% sendo que no estrato dos 

regenerantes há maior riqueza de espécies e maior diversificação de famílias em comparação 

com o estrato superior. A densidade de indivíduos no estrato dos regenerantes é maior (228 

ind/ha)  que no estrato de indivíduos adultos (121,43 ind/ha). 

 As espécies Tapirira guianensis, Peltogyne confertiflora, Brosimum gaudichaudii, 

Rudgea viburnoides e Byrsonima crassifolia não foram amostradas no estrato superior 

figurando apenas no estrato de regenerantes. Estas espécies figuram entre as espécies com 

menores valores de VI. Já as espécies Enterolobium gummiferum e Tachigali vulgaris foram 

representadas apenas no estrato adulto, sem indivíduos no estrato dos regenerantes.  

 As espécies se distribuem aleatoreamente na área estudo, a riqueza e cobertura não 

variaram entre os transectos. No entanto, no primeiro ponto de amostragem (transecto 1) 

houve maior abundância de indivíduos (p<0.05, gaussian) (Figura 3).  

 Com relação a influência do fragmento florestal para aumento da riqueza e abundância 

de regenerantes, não há maior riqueza de espécies nas parcelas mais próximas ao fragmento. 

No entanto, na transecção 1 a abundância de indivíduos (p<0.001, poisson) e cobertura 

vegetacional (p<0.001, poisson) diminuem de acordo com o aumento da distância do 

fragmento   (Figura 4). 
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Tabela 1: Espécies arbóreas/arbustivas inventariadas (98 indivíduos, 13spp, 7 famílias) e parâmetros fitossociológicos, organizados por maior valor de 
importância da comunidade, da área de empréstimo da UHE-Emborcação sob domínio do bioma Cerrado. Sendo: SD= Síndrome de dispersão (anemocórica, 
autocórica, zoocórica). CS= Classe sucessional: P=pioneira, SI= secundária inicial, C=climácica. NI= número de indivíduos. ES: S= Estrato superior (altura ≥ 
1m), I= Estratoinferior (altura ≤ 1m). Parâmetros fitossociológicos: FR-Frequência relativa; DR-Densidade relativa; DoR-Dominância relativa; VI-Valor de 
importância. 

Família SD CS ES NI FR% DR% DoR% VI NI FR% DR % DoR% VI NI FR% DR% DoR% VI 

Machaerium opacum Vogel Fabaceae ane P I,S 28 28.95 28.57 41.54 33.02 15 21.88 23.44 11.99 19.10 13 43.75 38.24 74.28 52.09

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Solanaceae zoo P I,S 16 21.05 16.33 6.60 14.66 13 21.88 20.31 27.25 23.15 3 12.50 8.82 0.46 7.26

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Fabaceae zoo P I,S 11 7.89 11.22 20.01 13.04 6 9.38 9.38 4.68 7.81 5 6.25 14.71 16.63 12.53

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae aut P I,S 23 7.89 23.47 4.18 11.85 16 9.38 25.00 9.55 14.64 7 12.50 20.59 0.21 11.10

Inga laurina (Sw.) Willd. Fabaceae zoo P I,S 5 7.89 5.10 6.74 6.58 4 9.38 6.25 34.36 16.66 1 6.25 2.94 0.38 3.19

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. Fabaceae zoo C S 2 2.63 2.04 12.28 5.65 - - - - - 2 6.25 5.88 7.29 6.47

Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae zoo P I 4 7.89 4.08 1.69 4.55 4 9.38 6.25 6.31 7.31 - - - - -

Curatella americana L. Dilleniaceae zoo P I,S 3 2.63 3.06 4.98 3.56 1 3.13 1.56 2.46 2.38 2 6.25 5.88 0.75 4.29

Peltogyne confertiflora (Mart. ex Hayne) Benth. Fabaceae aut C I 2 2.63 2.04 0.66 1.78 2 6.25 3.13 0.96 3.45 - - - - -

Brosimum gaudichaudii Trécul Moraceae zoo SI I 1 2.63 1.02 1.03 1.56 1 3.13 1.56 2.35 2.35 - - - - -

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Rubiaceae zoo SI I 1 2.63 1.02 0.15 1.27 1 3.13 1.56 0.05 1.58 - - - - -

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Malpighiaceae zoo P I 1 2.63 1.02 0.13 1.26 1 3.13 1.56 0.04 1.58 - - - - -

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima Fabaceae ane P S 1 2.63 1.02 0.00 1.22 - - - - - 1 6.25 2.94 0.00 3.06

Espécie

Comunidade Regenerantes Adultos



 

Figura 3:Abundância absoluta de indivíduos em relaç
com traço, letras diferentes apontam signific
 

 

Figura 4: a) abundância absoluta de indivíduos em relação a distância do fragmen
os pontos representam o númeo de indivíduos por espécie. b) Cobertura de vegetação em percentual em relação a 
distância do fragmento florestal (p=<0.001, 
foram ajustadas com os parâmetros dos modelos GLMM.
 

 A síndrome de dispersão mais representativa entre as espécies na comunidade foi a 

zoocoria (70%), seguida da autocoria (15%) e anemocoria (15%). 

da síndrome zoocórica entre 

relação a distância do fragmento (p=0.45,

indivíduos (p<0.001) no primeiro ponto de amostragem (transecção 1). Em relação as classes 

sucessionais, espécies pioneiras aprese

como maior abundância de indivíduos (p

amostragem (transecto 1) (Figura 5).

Abundância absoluta de indivíduos em relação aos transectos (p=0.0324, gaussian
com traço, letras diferentes apontam significância estatística em probabilidade de 5%. 

 

a) abundância absoluta de indivíduos em relação a distância do fragmento florestal  (p=<0.001, 
os pontos representam o númeo de indivíduos por espécie. b) Cobertura de vegetação em percentual em relação a 
distância do fragmento florestal (p=<0.001, poisson). As curvas em cinza representam o intervalo de confiança e
foram ajustadas com os parâmetros dos modelos GLMM. 

A síndrome de dispersão mais representativa entre as espécies na comunidade foi a 

seguida da autocoria (15%) e anemocoria (15%). Embora haja maior proporção 

da síndrome zoocórica entre as espécies estabelecidas, a riqueza de síndromes não varia em 

relação a distância do fragmento (p=0.45,gaussian), e a autocoria promove maior abundância de 

indivíduos (p<0.001) no primeiro ponto de amostragem (transecção 1). Em relação as classes 

nais, espécies pioneiras apresentaram maior riqueza na área (p<0.001, 

ior abundância de indivíduos (p<0.001, quasipoisson) somente no primeiro ponto de 

amostragem (transecto 1) (Figura 5). 
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gaussian). Mediana destacada 

 
to florestal  (p=<0.001, poisson); 

os pontos representam o númeo de indivíduos por espécie. b) Cobertura de vegetação em percentual em relação a 
). As curvas em cinza representam o intervalo de confiança e 

A síndrome de dispersão mais representativa entre as espécies na comunidade foi a 

Embora haja maior proporção 

a riqueza de síndromes não varia em 

), e a autocoria promove maior abundância de 

indivíduos (p<0.001) no primeiro ponto de amostragem (transecção 1). Em relação as classes 

<0.001, quasipoisson) bem 

) somente no primeiro ponto de 



 

Figura 5: Abundância absoluta de indivíduos por síndrome de dispersão e classes sucessionais, em relação a 
distância do fragmento florestal.  a) Síndrome de dispersão: linha azul representa autocoria, linha vermelha zoocoria e 
linha laranja representa a dispersão anemocó
representa espécies pioneiras, linha vermelha climax e linha laranja espécies secundárias iniciais (p<0.001, 
quasipoisson). As curvas em cinza representam o intervalo de confiança do modelo 
parâmetros dos modelos GLMM. 

As condições edáficas da área degradada difere

todos os parâmetros analisados. O pH do solo da área degradada é mais ácido em comparação 

com o solo da área preservada (p=<0.05). Além disso, a análise de química do solo evidencia a 

área degradada com menor teor na maioria dos elementos analisados, apenas o cálcio (p=0.80), 

zinco (p=0.31) e cobre (p=0.88) não apresentaram diferenças significativas (Figura 6). Em relaçã

às condições físicas todos os parâmetros diferem, a área degradada possui menor umidade 

(p<0.001), porosidade (p<0.001) e maior compactação (p<0.001) e densidade (p<0.001) em 

comparação a área preservada (Figura 7). Todas as distribuições de erros, para 

químicas e físicas foram ajustadas para a família 

heteregoneidade de textura, a granulometria varia entra solos argilosos, franco

arenosos (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Granulometria das amostras de solo da área de empréstimo da UHE

Amostra Areia %
1.1 28 
1.2 28 
1.3 26 
1.4 32 
2.1 29 
2.2 20 
2.3 29 
2.4 29 
3.1 44 
3.2 47 
3.3 43 
3.4 39 

ância absoluta de indivíduos por síndrome de dispersão e classes sucessionais, em relação a 
distância do fragmento florestal.  a) Síndrome de dispersão: linha azul representa autocoria, linha vermelha zoocoria e 
linha laranja representa a dispersão anemocórica (p<0.001, quasipoisson). b) Classes sucessionais: linha azul 
representa espécies pioneiras, linha vermelha climax e linha laranja espécies secundárias iniciais (p<0.001, 

As curvas em cinza representam o intervalo de confiança do modelo 

As condições edáficas da área degradada diferem daquelas da área p

lisados. O pH do solo da área degradada é mais ácido em comparação 

da (p=<0.05). Além disso, a análise de química do solo evidencia a 

área degradada com menor teor na maioria dos elementos analisados, apenas o cálcio (p=0.80), 

zinco (p=0.31) e cobre (p=0.88) não apresentaram diferenças significativas (Figura 6). Em relaçã

às condições físicas todos os parâmetros diferem, a área degradada possui menor umidade 

(p<0.001), porosidade (p<0.001) e maior compactação (p<0.001) e densidade (p<0.001) em 

comparação a área preservada (Figura 7). Todas as distribuições de erros, para 

químicas e físicas foram ajustadas para a família gaussian. A área degradada possui 

heteregoneidade de textura, a granulometria varia entra solos argilosos, franco

ia das amostras de solo da área de empréstimo da UHE-Emborcação.
Areia % Silte % Argila % 

17 55 
15 57 
15 59 
13 56 
34 37 
38 42 
33 39 
31 40 
20 36 
12 41 
12 45 
34 27 
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ância absoluta de indivíduos por síndrome de dispersão e classes sucessionais, em relação a 

distância do fragmento florestal.  a) Síndrome de dispersão: linha azul representa autocoria, linha vermelha zoocoria e 
). b) Classes sucessionais: linha azul 

representa espécies pioneiras, linha vermelha climax e linha laranja espécies secundárias iniciais (p<0.001, 
As curvas em cinza representam o intervalo de confiança do modelo e foram ajustadas com os 

área preservada em quase 

lisados. O pH do solo da área degradada é mais ácido em comparação 

da (p=<0.05). Além disso, a análise de química do solo evidencia a 

área degradada com menor teor na maioria dos elementos analisados, apenas o cálcio (p=0.80), 

zinco (p=0.31) e cobre (p=0.88) não apresentaram diferenças significativas (Figura 6). Em relação 

às condições físicas todos os parâmetros diferem, a área degradada possui menor umidade 

(p<0.001), porosidade (p<0.001) e maior compactação (p<0.001) e densidade (p<0.001) em 

comparação a área preservada (Figura 7). Todas as distribuições de erros, para as análises 

. A área degradada possui 

heteregoneidade de textura, a granulometria varia entra solos argilosos, franco-argilosos e 

Emborcação. 
Textura 
Argilosa 
Argilosa 
Argilosa 
Argilosa 

Franco-Argilosa 
Argila 
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Argila 
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Argilo-Arenosa 

Argila 
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Figura 6: Parâmetros químicos do solo: teor de pH, matéria orgânica, macro e mic
preservada e degradada da área de empréstimo da UHE
representam a diferença entre áreas em < 5% de significância, os pontos são os valores das amostras coletadas e 
linhas horizontais a mediana das amostras
gaussiana) pH, acidez do solo (H2

potássio p=<0.001; e) Ca2+, cálcio (cmol
(mg/dm³) p=<0.001 ; h) Cu, cobre (mg/dm³) p=0.882;  
p=<0.001; k) S enxofre (mg/dm³) p=<0.001; 
p=<0.001. 
 

Parâmetros químicos do solo: teor de pH, matéria orgânica, macro e mic
preservada e degradada da área de empréstimo da UHE-Emborcação sob domínio do bioma Cerrado. Asteríscos 
representam a diferença entre áreas em < 5% de significância, os pontos são os valores das amostras coletadas e 

zontais a mediana das amostras. Todas as distribuições de erros, para cada variável resposta foi do tipo 
20) p=<0.05; b) N, nitrogênio (dag/kg) p=<0.001; c)

Ca2+, cálcio (cmol/dm³) p=0.808; f) Mg2+, magnésio (cmol/dm³) p=<0.01; 
Cu, cobre (mg/dm³) p=0.882;  i) Fe, ferro (mg/dm³) p=<0.05; 

S enxofre (mg/dm³) p=<0.001; l) Zn, zinco (mg/dm³) p=(0.313); m) MO, ma
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Parâmetros químicos do solo: teor de pH, matéria orgânica, macro e micro nutrientes entre as áreas 
Emborcação sob domínio do bioma Cerrado. Asteríscos 

representam a diferença entre áreas em < 5% de significância, os pontos são os valores das amostras coletadas e 
Todas as distribuições de erros, para cada variável resposta foi do tipo 

c) P, fósforo p=<0.001; d) K, 
Mg2+, magnésio (cmol/dm³) p=<0.01; g) B, boro 

Fe, ferro (mg/dm³) p=<0.05; j) Mn, manganês (mg/dm³) 
MO, matéria orgânica (dag/Kg) 



 

Figura 7: Atributos físicos do solo entre as áreas degradada e preservada da UHE
bioma Cerrado. Asteríscos representam a diferença entre áreas em (p< 5%). Os pontos são
coletada, linhas horizontais a mediana das amostras. Todas as distribuições de erros, para cada variável resposta foi 
do tipo gaussian a) Compactação (KPa) p<0.001; b) Umidade (%) p<0.001; c) Densidade (Kg/dm³) p<0.001; d) 
Porosidade (%) p<0.001. 
 
 

Discussão 

 Todas as espécies inventariadas ocorrentes

implantação do PRAD são típicas do domínio do bioma Cerrado (Flora do Brasil 2020). A família 

mais representativa dentre as espécies foi a Fabaceae (

projetos de recuperação de áreas degradadas, devido 

espécies possuem, de simbiose

adaptação a solos distróficos, tornando

natural (Crews 1999; Haridasan 2000).

à uma grande amplitude geográfica e grande potencial de sequestro de carbono

2008; Pinheiro et al. 2009; Bargali 2011; 

portanto, considerada uma das mais importantes famílias de espécies vegetais (Assunção & Felfili 

2004; Pinheiro et al. 2009; Almeida et al. 2014; Aquino et al. 2014; Sampaio et al. 

Atributos físicos do solo entre as áreas degradada e preservada da UHE-Emborcação sob domínio do 
bioma Cerrado. Asteríscos representam a diferença entre áreas em (p< 5%). Os pontos são
coletada, linhas horizontais a mediana das amostras. Todas as distribuições de erros, para cada variável resposta foi 

a) Compactação (KPa) p<0.001; b) Umidade (%) p<0.001; c) Densidade (Kg/dm³) p<0.001; d) 

inventariadas ocorrentes na área degradada

implantação do PRAD são típicas do domínio do bioma Cerrado (Flora do Brasil 2020). A família 

mais representativa dentre as espécies foi a Fabaceae (leguminosas), comumente indicada em 

projetos de recuperação de áreas degradadas, devido à capacidade, que a maioria das suas 

espécies possuem, de simbiose com bactérias de solo do gênero Rhizobium

adaptação a solos distróficos, tornando-os mais ricos em nutrientes e favorecendo a sucessão 

Haridasan 2000). Além disso, as espécies dessa família mostram adaptação 

à uma grande amplitude geográfica e grande potencial de sequestro de carbono

2009; Bargali 2011; Citadini-Zanette 2017; Figueiredo et al. 2018

portanto, considerada uma das mais importantes famílias de espécies vegetais (Assunção & Felfili 

2004; Pinheiro et al. 2009; Almeida et al. 2014; Aquino et al. 2014; Sampaio et al. 
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Emborcação sob domínio do 

bioma Cerrado. Asteríscos representam a diferença entre áreas em (p< 5%). Os pontos são o valor de cada amostra 
coletada, linhas horizontais a mediana das amostras. Todas as distribuições de erros, para cada variável resposta foi 

a) Compactação (KPa) p<0.001; b) Umidade (%) p<0.001; c) Densidade (Kg/dm³) p<0.001; d) 

degradada, após 18 anos de 

implantação do PRAD são típicas do domínio do bioma Cerrado (Flora do Brasil 2020). A família 

leguminosas), comumente indicada em 

, que a maioria das suas 

Rhizobium que confere a 

is ricos em nutrientes e favorecendo a sucessão 

Além disso, as espécies dessa família mostram adaptação 

à uma grande amplitude geográfica e grande potencial de sequestro de carbono (Banning et al. 

Figueiredo et al. 2018), sendo 

portanto, considerada uma das mais importantes famílias de espécies vegetais (Assunção & Felfili 

2004; Pinheiro et al. 2009; Almeida et al. 2014; Aquino et al. 2014; Sampaio et al. 2018).  
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 A diversidade de espécies na área do PRAD é baixa. O índice de diversidade de Shannon 

(H’=1,98) é bem inferior ao de outras áreas de cerrado. Em áreas pouco perturbadas normalmente 

são encontrados valores superiores a (H’)3,0 (Junior-Marimon & Haridasan 2005; Moura et al. 

2008; Soares et al. 2012; Sampaio et al. 2018). Áreas de cerrado com grandes perturbações 

comumente apresentam baixa diversidade. De acordo com o estudo de Angelo e colaboradores 

(2002), áreas em reabilitação sete anos após o distúrbio por mineração de ferro, monitoradas 

quanto à regeneração natural, apresentaram a diversidade (H’) de 0,91 e 18 anos depois da 

intervenção de reabilitação o índice elevou para (H’) 1,17. Resultados similares foram 

encontrados em demais áreas com alta perturbação por atividade de mineração (Pinheiro 2009; 

Lima et al. 2020). 

 A comunidade de espécies arbóreas/arbustivas apresentou densidade de 350 (ind/ha) e área 

basal 4.53 (m²/ha). Estes valores são inferiores aos encontrados em áreas degradadas sem perda 

de camadas superficiais de solo. Roitman e colaboradores (2008) monitoraram um fragmento de 

cerrado após distúrbio de fogo e proteção das áreas atingidas, quanto a regeneração e sucessão, e 

encontraram densidade inicial de 891 (ind/ha) e área basal 8,08 (m²/ha) e após 13 anos a nova 

observação constatou que a densidade foi para 1060,77 (ind/ha) e área basal de 9,15 (m²/ha). Já 

em áreas preservadas de cerrado sensostrictu Marmontel e colaboradores (2014) encontraram 

densidade de 2.097 (ind/ha) e área basal 16 (m²/ha). Entretanto, em áreas com perda das camadas 

superficiais de solo e sem nenhuma intervenção para restauração, a densidade da comunidade 

vegetal pode ser ainda mais baixa que o presente estudo, como evidenciam os estudos de Correa e 

colaboradores (2015), que investigaram 15 jazidas mineradas abandonadas no Distrito Federal 

entre 20 a 49 anos à sucessão natural, e encontraram valores densidade de 0,9 a 129 (ind/ha). 

 Neste estudo, o valor encontrado para J’ foi 0,76 que representa, apesar de baixa densidade 

de indivíduos, uma distribuição heterogênea das espécies ocorrentes (Felfili & Silva-Junior 2001). 

Apenas duas espécies, Anadenanthera colubrina e Machaerium opacum perfazem mais de 60% 

de dominância relativa da comunidade e ambas possuem capacidade de rebrota, considerada 

principal estratégia reprodutiva, que confere maior adaptação e resiliência para regeneração de 

espécies de cerrado (Hoffmann 1996; Salazar &Goldstein 2014; Cava et al. 2016). Somente 

Machaerium opacum apresentou mais de 70% de dominância relativa no estrado considerado de 

indivíduos adultos, bem como maior frequência e densidade. Esta espécie é nativa do Cerrado e já 
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foi encontrada com altos valores de importância tanto em áreas em recuperação como em áreas 

menos antropizadas (Couto et al. 2009).  

 As espécies Machaerium opacum, Solanum lycocarpum, Anadenanthera colubrina, 

Stryphnodendron adstringens e Inga laurina estão presentes tanto no estrato dos indivíduos 

considerados adultos como de regeneração natural com altos valores de VI. Segundo Medeiros e 

colaboradores (2007), espécies que se apresentam nos dois estratos indicam sua permanência na 

comunidade florística, apresentando capacidade de autorregeneração e tendem a ter maior 

recrutamento. Assim sendo, são essas as espécies consideradas as mais adaptadas às condições 

bióticas e abióticas locais (Assunção et al. 2004; Moura et al. 2008). Estudos realizados por 

Pinheiro e colaboradores (2009) na região do Distrito Federal sob domínio do bioma cerrado, em 

área em reabilitação por extração de minério, também evidenciaram as espécies Anadenanthera 

colubrina e Inga laurina como espécies apresentando altos valores de importância. 

Stryphnodendron adstringens é comum no cerrado, sendo relatada em vários estudos florísticos 

deste bioma e em áreas em recuperação (Felfili & Silva-Junior 1992; Assunção & Felfili 2004). 

Solanum lycocarpum é uma espécie heliófita amplamente distribuída nos cerrados bem adaptada a 

solos distróficos e a condições de estresse hídrico (Oliveira-Júnior et al. 2003).  

 O histórico de perturbações influencia a sequência sucessional de uma região (Almeida 

2016; Rother et al. 2019). A área do presente estudo, após 18 anos da tentativa de revegetação, 

apresenta maior riqueza e abundância de espécies pioneiras, com representatividade de 95% na 

comunidade. No estrato dos regenerantes apenas 2% são de espécies secundárias, o natural 

esperado na sucessão é a substituição gradual de espécies pioneiras e aumento de espécies 

secundárias, desta forma reestabelecimento a diversificação de nichos nos seus diversos níveis e 

interações tróficas (Durigan 2003; Begon et al. 2007). Maiores proporções de pioneiras 

entretanto, considerando apenas espécies vegetais arbóreas, podem ser aplicadas para 

fitofisionomias de savana (sistemas abertos) pois a baixa densidade de indivíduos favorece a 

colonização de espécies heliófitas e, as espécies tolerantes a sombra (sucessão secundária tardia e 

climax) são mais comuns em ambientes fechados (Durigan et al. 2011).  Estudos de Lima e 

colaboradores (2020) observaram áreas mineradas e abandonadas, em ecótono de floresta 

estacional semidecidual e cerrado, por 20 anos e encontraram 88% de espécies estabelecidas 
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como pioneiras e dominância relativa em apenas uma espécie, resultados que se aproximam dos 

resultados do presente estudo que entretanto, passou por intervenção para recuperação. 

 A presença de espécies zoocóricas apenas no estrato inferior como Tapirira guianensis, 

(dispersa por aves,pequenos primatas e marsupiais), Peltogyne confertiflora, Brosimum 

gaudichaudii (dispersas por morcegos, canídeos silvestres e aves), Rudgea viburnoides (dispersa 

por aves) e Byrsonima crassifolia (aves) (Kuhlmann 2018ab), sugere que os mecanismos de 

dispersão estão presentes e demonstram a importância da fauna na regeneração natural. 

Observamos ainda que as únicas duas espécies da comunidade de sucessão secundária estão neste 

estrato (considerado de regeneração natural) e são zoocóricas. Sendo as espécies de classes 

sucessionais mais avançadas, mais comuns em ambientes fechados do que em ambientes abertos 

(Durigan et al. 2011; Coutinho 2012), tal fato, pode indicar a ocorrência de dispersão pela fauna 

local por influência do fragmento florestal que é característico de floresta estacional semi-

decidual. No entanto, figuram entre as espécies com menores valores de VI. 

Embora as espécies de gramíneas não tenham sido identificadas, foi observado em campo 

que a cobertura do solo nas parcelas é predominantemente deste hábito de vida que, quando 

nativas, podem melhorar as condições edáficas, cujo sistema radicular  pode aumentar a 

agregação, estabilidade, porosidade e umidade do solo (Fidalski & Tormena 2007). No entanto, a 

ocorrência de exóticas invasoras como no caso do presente estudo, onde há uma grande 

dominância de Andropogon gayanus introduzida durante o PRAD, a influência na sucessão é 

extremamente negativa. Como elas são altamente competidoras e agressivas, inibem o 

estabelecimento das plântulas, uma vez que competem por nutrientes e luz, um fator limitante ao 

estabelecimento de espécies nativas (Cheung et al. 2009; Pereira et al. 2013; Balduino et al. 

2019).  

 

Nesse sentido, é importante não utilizar espécies graminosas invasoras e priorizar o uso de 

espécies nativas em planos de recuperação de áreas degradadas. O controle de gramíneas 

invasoras é um dos maiores desafios para restauração, estudos com indução hormonal para 

viabilizar a colonização mais rápida das gramíneas nativas e auxiliar na restauração de áreas 

degradadas, foram desenvolvidos Small e colaboradores (2019) com resultados positivos na 

germinação e desenvolvimento inicial das plantas, sugerindo uma vantagem competitiva para as 
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espécies graminosas nativas que possuem, naturalmente, taxas de desenvolvimento mais lento que 

as exóticas invasoras. 

 
A presença do fragmento de florestal remanescente não promoveu o aumento da riqueza 

de espécies de indivíduos.  De forma semelhante, a riqueza das síndromes de dispersão e classes 

sucessionais também se distribuem aleatoriamente na área independente da distância do 

fragmento. A primeira transecção percorrida apresentou maior cobertura de vegetação e também 

maior abundância de indivíduos, pela espécie Anadenanthera colubrina  Esta, espécie foi uma das 

22 (vinte e duas) plantadas à época da implementação do PRAD (Apêndice B) e, neste estudo, 

apresentou baixa frequência, ou seja, os indivíduos concentrados em poucas parcelas. Esta espécie 

é autocórica que confere menor amplitude para a dispersão de sementes (Kuhlmann & Ribeiro 

2016). Além disso, em áreas onde as condições edáficas são heterogêneas, seja por 

disponibilidade de água, nutrientes, ou ainda de características físicas, as espécies podem 

apresentar padrão de distribuição agregada (Bernasol & Lima-Ribeiro 2010; Aquino et al. 2014). 

De fato, o transecto 1 está na região que apresenta solo mais argiloso, característica que confere 

maior de umidade, uma vez que os colóides da argila têm maior capacidade de armazenar e reter a 

umidade (Alves et al. 2007).  

 
Embora haja menor fertilidade em comparação com a área preservada, plantas nativas de 

cerrado são adaptadas à solos naturalmente distróficos e com stresse hídrico (Haridasan 2008). 

Como evidenciado neste estudo, a espécie com maior frequência, densidade e dominância foi 

Machaerium opacum, típica de formações savânicas do cerrado strictusensu. No entanto, o solo 

da área de estudo apresenta heterogeneidade de texturas e as sementes podem encontrar uma 

superfície altamente compactada em grande parte da área de estudo, especialmente nas regiões 

onde a superfície exibe o horizonte C, locais com maior teor de areia, característica que confere 

resistência a penetração (Ribeiro et al. 2012), bem como, matéria orgânica quase inexistente, estes 

fatores associados são limitantes para o desenvolvimento radicular e das plântulas. (Souza et al. 

2003; Alvarenga et al. 1996; Ralisch et al. 2008; Carneiro et al. 2013).  
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Conclusão 

Nossos resultados, em conjunto, sugerem que o processo de sucessão e reestabelecimento da 

vegetação da área de empréstimo encontra-se em seus estágios iniciais e que os principais filtros 

ao estabelecimento das plântulas são as limitações edáficas e a presença predominante de 

gramíneas exóticas invasoras. O fragmento florestal não influencia no aporte de riqueza e 

abundância de regenerantes por qualquer síndrome de dispersão ou classe sucessional. Não há 

indícios que a comunidade da área degradada se altere, devido à dominância concentrada em 

poucas espécies. Embora em baixa densidade, as espécies estabelecidas na comunidade são 

principalmente pioneiras, típicas do cerrado strictosensu (formações savânicas), bem adaptadas a 

solos distróficos, com déficit hídrico e são heliófitas, diferindo da comunidade de plantas do 

fragmento da área de referência indicando ser o provável processo de sucessão e 

reestabelecimento da vegetação desta área. Logo, as futuras intervenções com objetivo de 

revegetação primeiramente é preciso intervenção e melhorias no meio físico e sugerimos plantio 

sendo focado em espécies com características mais próprias de comunidade savânica, desta forma 

pode haver maior sucesso para o aporte da riqueza e da abundância das espécies na comunidade. 
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Capítulo 2–Influência de técnicas nucleadoras na restauração ambiental em uma área de 
Cerrado degradada por empréstimo de solo 

Nascimento, J.M.; Silveira, B. R.; Bahia, T.; Beirão M. V.; Messias, M.C.T.B.; Kozovits, A.R. 

 

Resumo 

 
Restaurar áreas de cerrado é um desafio para a ciência brasileira. Cada fitofisionomia do bioma 
possui particularidades e cada método é dependente do grau de degradação da área para alcançar 
sucesso. Este trabalho teve o objetivo de testar métodos de nucleação em uma região degradada 
por empréstimo de solo, após uma tentativa infrutífera de revegetação realizada há 18 anos. Para 
isso foram monitorados todos os regenerantes nas parcelas experimentas demarcadas por um ano. 
Devido àsuperfície da área degradada se apresentar compactada em muitas regiões, foram 
adicionadas às parcelas uma camada de 10cm de solo adquirido comercialmente afim de facilitar 
o desenvolvimento radicular das plântulas recrutadas das sementes recém chegadas. Ao todo 
foram 60 parcelas monitoradas sendo 12 (1x1m) de cada tratamento: topsoil, poleiro artificial, 
galharia, solo e controle. Em todas as técnicas houve aumento da riqueza e abundância de 
espécies em relação ao controle, sendo o tratamento com topsoilo destaque tanto para riqueza 
quanto para abundância de regenerantes. Após um ano de monitoramento foram registrados um 
total de 1047 indivíduos distribuídos entre 13 famílias. Fabaceae apresentou maior riqueza de 
espécies, sendo Stylosanthes viscosa (L.) Sw. a espécie mais abundante. A família que apresentou 
maior abundância foi a Malvaceae, refletida pelas espécies Sida rhombifolia L. e Waltheria indica 
L. Houve um incremento de 12% de espécies arbóreas-arbustivas, 81% de herbáceas-
subarbustivas e 1% de lianas nas parcelas experimentais em relação ao controle. 52% das espécies 
foram autocóricas, 38% zoocóricas e 10% anemocóricas. No período de observação, espécies com 
hábito de vida arbóreas-arbustivas foram registradas somente no tratamento com topsoil e solo e 
não houve efeito das técnicas para atração da fauna dispersora alvo, poleiros artificiais e galharia. 
No entanto, o hábito de vida das herbáceas-subarbustivas foi beneficiado nestes tratamentos em 
relação ao controle, possivelmente pela adição da camada de solo comercial.  O incremento de 
espécies anuais nativas é positivo para a sucessão uma vez que completaram seu ciclo de vida 
deixando descendentes. É preciso o monitoramento das parcelas para observar se as espécies 
recrutadas serão capazes de efetuar a cobertura do solo e impedir a invasão das espécies 
graminosas exóticas presentes em abundância na área. 
 
 
Palavras-chave: restauração, cerrado, nucleação, dispersão, renegeração natural 
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Abstract 

 
Restoring cerrado areas is a challenge for Brazilian science. Each phytofisionomy of this biome 
has a particularity and each method is dependent on the area’s degree of degradation to achieve 
success. This work aimed to test the nucleation methods in a region degraded by borrowing soil, 
after an unsuccessful attempt at revegetation carried out 18 years ago. For that, all the regenerants 
in the plots marked for each method were monitored for one year. Due to the compacted surface 
in many regions, a 10cm layer of commercially acquired soil was added to the plots in order to 
facilitate the root development of newly arrived seeds. A total of 60 plots were monitored, 12 
(1x1m) of each treatment, which were: topsoil, artificial perch, branches, soil and control. In all 
techniques there was an increase in species richness and abundance in relation to control, with 
topsoil treatment being the highlight for both richness and abundance of regenerants. After a year 
of monitoring, a total of 1047 individuals were registered, distributed among 13 families, the 
Fabaceae Family showed greater species richness, in which Stylosanthes viscosa (L.) Sw. was the 
most abundant specie. The family that showed the greatest abundance was Malvaceae reflected by 
the species Sida rhombifolia L. and Waltheria indica L. There was a 12% increase in arboreo-
shrubby species, 81% in herbaceous-subshrubby species and 1% in lianas in the experimental 
plots, 52% of which are autocoric, 38% zoocoric and 10% anemocoric in relation to control. In 
the observation period, species with a arboreo-shrubby habit were recorded only in the treatment 
with topsoil and soil and there was no effect of the techniques to attract the target dispersing 
fauna, artificial perches and branches. However, the herbaceous-shrubby life habits were 
benefited in these treatments in relation to the control, possibly due to the addition of the 
commercial soil layer. The increase in native annual species is positive for the succession once 
they completed their life cycle leaving descendants. It is necessary to monitor the plots to see if 
the recruited species will be able to cover the soil and prevent the invasion of exotic grassy 
species present in abundance in the area. 
 

Keywords: restoration, cerrado, nucleation, dispersion,  natural regeneration 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Introdução 

 O bioma Cerrado é um mosaico de fitofisionomias composto de formações florestais, 

campestres e savânicas que possui alto grau de endemismo de espécies e é considerado um 

hotspot mundial de biodiversidade (Durigan 2001; Fernandes et al. 2016a). Este bioma foi 

reduzido a menos de 50% da sua formação original que ocupava originalmente cerca de 22%do 

território brasileiro (Soares-Filho et al. 2014; Fernandes et al. 2016b) e há um enorme passivo 

ambiental que demanda por restauração. Como signatário do Acordo de Paris, assinado em 2015 

o Brasil comprometeu-se a recuperar cerca de 2,2 milhões de hectares de áreas degradadas no 

Cerrado nas próximas décadas com o Plano de Recuperação de Vegetação Nativa (Strassburg et 

al. 2017, MMA 2017). Tal meta, entretanto, parece de difícil alcance em virtude de uma série de 

carências nacionais, entre elas, de conhecimento científico balisador para a recuperação de 

diferentes tipos de cerrado, tipos e graus de degradação, de diretrizes claras sobre o que é 

considerado e aceito como “recuperação ambiental’, de programas governamentais de fomento 

específicos para a pesquisa e execução de projetos de recuperação em grandes áreas de cerrado 

(Fernandes et al. 2016c). 

 A situação torna-se ainda mais crítica quando o objetivo da recuperação é a restauração. 

Restaurar áreas de Cerrado é um desafio para a ciência brasileira (Durigan 2011). Ainda não há 

um método estabelecido para cada uma das formações do Cerrado, em especial as campestres e 

savânicas compostas, em maior proporção, por espécies de hábito de vida graminoso e herbáceo-

arbustivas (Durigan 2005; Mendonça et al. 2008; Sampaio et al. 2015; Guerra et al. 2020).  Esta 

dificuldade pode estar relacionada com a particularidade desse bioma que evoluiu, adaptado à 

condições singulares, como a presença de distúrbios naturais (fogo, por exemplo), os solos 

profundos e ácidos e a baixa fertilidade (Soares 2012; Veldman et al.2015; Fernandes et al. 

2016a). O solo do Cerrado, quando sujeito à intensas modificações químicas e físicas, torna-se o 

maior fator limitante ao estabelecimento de espécies de plantas nativas (Bustamante et al. 2019).  

 

 Outro problema importante é a “florestação”, prática usual em projetos de recuperação de 

áreas degradadas que consiste em plantar árvores e formar ambientes florestais em locais onde 

ocorriam, originalmente, fitofisiomias campestres (Fernandes et al. 2016c; Li et al. 2018). Tal 

prática não devolve a funcionalidade do ecossistema original e pode causar outros danos e perda 
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de serviços ecossistêmicos (Veldman et al.2015; Overbeck et al. 2015; Pilon et al. 2017). Além 

disso, outra barreira para o sucesso da restauração no cerrado é a degradação de solo que pode 

resultar em limitações físicas e químicas para a regeneração natural, como o pisoteio pelo gado 

nas áreas de pastagens (Fernandes et al. 2016b; Cava et al. 2020). Solos compactados dificultam o 

desenvolvimento radicular das plântulas e seu posterior crescimento devido, há também alterações 

na drenagem da água, aeração e comunidade microbiológica edáfica (Dantas & Batalha 2011; 

Alves et al. 2012; Pietrzykowski 2019). Situação ainda mais drástica é encontrada em áreas 

desprovidas das camadas orgânicas de solo, comumente observadas em áreas de mineração à céu 

aberto e de empréstimo para a construção de barragens de hidroelétricas, por exemplo, como é o 

caso foco desse estudo.  

 
 Diversas técnicas têm sido empregadas em planos de recuperação de ecossistemas 

tropicais, como por exemplo, o plantio de mudas de espécies nativas ou exóticas, plantio 

heterogêneo com mudas ou semeadura direta (mix de sementes), plantio de leguminosas 

forrageiras, translocação de serrapilheira, transposição de topsoil, dentre outras. Mais 

recentemente, as técnicas de nucleação têm sido usadas (Engel & Parrota 2003; Regensburger et 

al. 2008). Segundo Bechara e colaboradores (2007) a nucleação refina o conceito da restauração 

tradicional pelo princípio da sucessão ecológica. Os métodos de nucleação foram delineados por 

Yarranton& Morrison (1974) e visam promover “gatilhos ecológicos” ao propiciar melhoria das 

condições ambientais partindo da recomposição de nichos na área a ser recuperada, através da 

recolonização dos organismos das diversas cadeias tróficas (decompositores, consumidores e 

produtores) (Franks 2003).  

 
 A partir da criação de ‘microhabitats’, a sucessão deve ser favorecida e esses ambientes se 

tornam mais promissores à colonização de indivíduos vegetais advindos da dispersão de 

sementes. Dessa forma, o núcleo se expande e amplia a diversidade, recompõe o ambiente através 

da regeneração natural (Reis &Tres 2009). Quanto mais interações interespecíficas for possível 

criar, maiores serão as chances de a sucessão ecológica ocorrer (Bechara et al. 2007). Este método 

tem sido testado com resultados satisfatórios em ecossistemas florestais, no entanto, são escassas 

as pesquisas dessas técnicas em formações abertas (Boanares et al. 2014) e especialmente em 

áreas desprovidas dos horizontes orgânicos do solo (Machado et al. 2013; Figueiredo et al. 2018). 
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 Um dos primeiros objetivos das técnicas de nucleação é a promoção da chegada de 

sementes na área a ser restaurada. Para isso, esforços são feitos no sentido de atrair diferentes 

agentes da fauna dispersora de sementes, tais como aves, mamíferos, entre outros, e de transpor 

bancos de sementes de áreas de referência (Franks 2003; Reis &Tres 2009).  

 
 Os poleiros naturais ou artificiais são estruturas que promovem o pouso de aves e 

morcegos, reconhecidamente dispersores de sementes (Reis et al. 2003). As visitas desses animais 

facilitam a chuva de sementes e a dispersão, acelerando a formação do banco de sementes e a 

possibilidade de estabelecimento de novas plântulas (Reis et al. 2003; Tres& Reis 2009). Outra 

técnica, a transposição de galharia, método no qual se aproveitam resíduos como galhos e troncos 

para a formação de abrigos artificiais para atração de pequenos e médios mamíferos dispersores. 

As galharias também podem ser colonizadas por  insetos que trituram a madeira e organismos 

decompositores que vão incrementar matéria orgânica ao solo (Reis et al. 2006; Mariot et al. 

2008).  

 
 Por fim, a transposição de topsoil consiste na transferência de camadas superficiais de solo 

de uma área preservada para área degradada. Nesta camada encontram-se, além do banco de 

sementes, organismos responsáveis pela mineralização de nutrientes,fungos micorrízicos e 

bactérias simbiontes, o que melhoram a qualidade do solo em termos de fertilidade, da atividade 

biológica, umidade, porosidade e permeabilidade superficial (Cianciaruso et al. 2006; Bechara  et 

al. 2007; Balduino et al. 2019) e aumentam as chances do estabelecimento de plântulas derivadas 

do banco de sementes e da chuva de sementes. 

 
Em áreas desprovidas dos horizontes orgânicos do solo, entretanto, as condições edáficas 

podem se tornar impeditivas para a germinação de sementes trazidas pela fauna que 

eventualmente venha ser atraída ao local pelas técnicas de nucleação e o posterior 

estabelecimento das plântulas. Os núcleos formados com a transposição de topsoil podem ser 

bem-sucedidos, mas talvez não venham a se expandir se as condições do solo fora das parcelas de 

topsoil continuarem a ser impeditivas para a germinação e estabelecimento das plântulas. De fato, 

essa parece ser a condição da área do presente estudo, da qual foram retirados os horizontes 

orgânicos do solo para a construção da barragem da usina UHE-Emborcação na década de 1970 e 

atualmente, observa-se baixo nível de cobertura do solo por espécies nativas, mesmo sendo a área 
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degradada circundada por fragmentos de formação florestal nativa doadora de sementes, e mesmo 

após ações de promoção da revegetação tais como semeadura direta e plantio de 33 mil mudas de 

espécies arbóreas de cerrado no ano de  2003.  

 
Assim, este trabalho objetivou-se a comparar a contribuição das técnicas nucleadoras de 

translocação de galharia, poleiro artificial e da transposição de topsoil no estabelecimento de 

plantas regenerantes. Para minimizar os efeitos negativos do solo presente na área sobre o 

estabelecimento de plântulas, fina camada de solo comercial foi depositada em parcelas 

experimentais. Espera-se que as técnicas de nucleação (poleiros e galharias, transposição de 

topsoil da área de referência) favoreçam o aumento da riqueza e abundância de plantas de 

diferentes hábitos de vida e síndromes de dispersão. 

 
 Para testar essa hipótese procurou-se responder as seguintes questões: (i) qual das técnicas 

aplicadas melhor contribui para o aumento da riqueza e abundância dos regenerantes? (ii) qual 

hábito de vida vegetal é mais abundante dentre as técnicas de nucleação aplicadas? (iii) qual tipo 

de síndrome de dispersão é predominante entre as técnicas? 

Materiais e métodos 

Área de estudo 

 O estudo foi desenvolvido na região do distrito de Pedra Branca, Município de Catalão, 

Goiás. A área que abrange 220ha (Figura 2) foi utilizada como área de empréstimo de solo no 

final da década de 1970 para a construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Emborcação 

(UHE-Emborcação), localizada entre os estados de Minas Gerais e Goiás às margens do Rio 

Paranaíba, a 18°28'36.4"S e 47°59'05.1"W. Sua inauguração pela CEMIG (Companhia Energética 

de Minas Gerais) foi em 20 de fevereiro de 1983. O passivo ambiental gerado pela construção da 

barragem demandou diversas ações para controlar a degradação do solo e perda de 

biodiversidade. Em meados de 2001 a 2003 um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) foi realizado com obras de engenharia para controle de processos erosivos e  tentativa de 

revegetação do local, na qual um mix de sementes de gramíneas exóticas e leguminosas foi 

semeado para recobrimento do solo, e plantio de cerca de 33 mil mudas de espécies arbóreas.  
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 No entanto o esforço para a revegetação foi infrutífero, uma estimativa feita em 2019 a 

partir de imagens coletadas durante sobrevoo com drone na área revelou que somente cerca de 

3mil indivíduos arbóreos estão presentes (dados não publicados cedidos pela equipe de 

georreferenciamento, profa. Maria Augusta Fujaco, profa. Mariangela G. P. Leite e Yuri A. F. de 

Souza) e nem mesmo as gramíneas exóticas foram capazes de recobrir completamente o solo, que 

está em grande parte descoberto (Figura 1).  

  
 Tal estimativa de cobertura vegetal, assim como uma série de outros levantamentos e 

estudos experimentais, fazem parte de um projeto de cooperação entre a Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) e a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), iniciado no final do 

ano de 2018. No âmbito desse projeto, equipes interdisciplinares sob a coordenação da profa. 

Yasmine Antonini, atuam em diferentes frentes e objetivos, e, entre eles, está o de testar a 

eficiência de técnicas nucleadoras usando poleiros artificiais (equipe do prof. Cristiano Schetini e 

Marcela F.O. Passos), galharia (equipe da profa: Maria Rita S. Pires e Joice P. V. Martins) e 

transposição de topsoil (equipe da profa. Alessandra Kozovits, profa. Maria Cristina T. B. 

Messias e Bárbara R. Silveira). A montagem das parcelas de todas essas técnicas será descrita 

mais à frente no texto.  

 
 A área de empréstimo está inserida em um ecótono entre os biomas Cerrado e Mata 

Atlântica. Dentre as fitofisionomias presentes estão cerrado strictosensu, cerradões, floresta 

estacional semidecidual e as matas ciliares ao longo do rio Parnaíba (Pacuera 2014; Mastella et al. 

2019). A área é circundada por lavouras de monoculturas, pastagens e pequenos fragmentos de 

vegetação nativa e é constituída principalmente por Latossolos vermelhos e vermelhos amarelos. 

O clima da região é classificado como “Aw”, pela classificação de Köppen e as chuvas são 

concentradas no verão, precipitação média anual de 1400 a 1600mm e temperaturas médias 

mínima de 20,3°C e máxima de 24,6°C (Alvares et al. 2013; Mastella et al. 2019). 

 



 

Figura 1: Imagens da área de empréstimo da UHE
vegetal em 2018 (Acervo próprio). 

 
Instalação do experimento 

 Técnicas de nucleação foram implantadas na área

A área de estudo foi subdivida em três 

foram escolhidos  por característas observadas in loco tanto edáficas quanto fitofision

cada bloco foram instaladas 

parcelas dos cinco tratamentos (Figura 3): 

de solo, (iv) transposição de topsoil

 

Doze parcelas “controle” foram delimitadas (quatro por bloco) utilizando

nos vértices e e barbante. Essas parcelas representavam a situação da área em 2018/2019 e não 

sofreram nenhum tipo de intervenção (Figura 3a). 

 

Como áreas degradada

baixa disponibilidade nutricio

Imagens da área de empréstimo da UHE-Emborcação evidenciando o solo descoberto sem cobertura 
 

eação foram implantadas na área em dezembro de 2018 e janeiro de 2019. 

foi subdivida em três blocos para implantação dos experimentos (Figura 2)

foram escolhidos  por característas observadas in loco tanto edáficas quanto fitofision

instaladas 20 parcelas (1x1m) sendo 4 de cada tratamento

parcelas dos cinco tratamentos (Figura 3): (i) controle, (ii) camada de solo

topsoil+ camada de solo e (v) poleiros artificiais +

Doze parcelas “controle” foram delimitadas (quatro por bloco) utilizando

nos vértices e e barbante. Essas parcelas representavam a situação da área em 2018/2019 e não 

sofreram nenhum tipo de intervenção (Figura 3a).  

as que perdem os horizontes superficiais de s

onal, pouca materia orgânica e pouca profund
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Emborcação evidenciando o solo descoberto sem cobertura 

em dezembro de 2018 e janeiro de 2019. 

para implantação dos experimentos (Figura 2), estes 

foram escolhidos  por característas observadas in loco tanto edáficas quanto fitofisionômicas. Em 

sendo 4 de cada tratamento, totalizando 60 

solo,(iii) galharia + camada 

e (v) poleiros artificiais + camada de solo. 

Doze parcelas “controle” foram delimitadas (quatro por bloco) utilizando-se vergalhões 

nos vértices e e barbante. Essas parcelas representavam a situação da área em 2018/2019 e não 

solo geralmente possuem 

didade, 



 

Figura 2:Imagem de satélite da área de empréstimo de solo para construção da barragem da UHE
parte central da imagem o fragmento florestal que é área de referência. Na área degradada o desenho e
localização e distribuição das parcelas dos experimentos. Total de 60 parcelas divididas em três blocos, sendo 12 de 
controle (roxo escuro), 12 de topsoil
solo (verde). 
 

 

acredita-se que o acréscimo

condições edáficas e favorece

camada de solo (±10cm de espessura) adquirido comercialmente (latossolo vermelho

germinação de sementes e o estabelecimento de plântulas, 12 parcelas (quatro por bloc

instaladas (Figura 3b). As parcelas

com sombrite para minimizar as perdas de solo. 

 
 Para instalação do tratamento 

(quatro por bloco) 1x1m, utilizando

foi adicionada uma camada de s

sobreposta uma camada de topsoil

referência, fragmento florestal remanescente e circundante da área de empréstimo. Para a coleta 

do topsoil foram demarcadas

Imagem de satélite da área de empréstimo de solo para construção da barragem da UHE
parte central da imagem o fragmento florestal que é área de referência. Na área degradada o desenho e
localização e distribuição das parcelas dos experimentos. Total de 60 parcelas divididas em três blocos, sendo 12 de 

topsoil (azul), 12 de galharia (laranja), 12 de poleiro (branca e preta) e 12 de camada de 

o de uma camada de solo menos compact

er a regeneração natural. Para se verificar se a simples adição de fina 

de espessura) adquirido comercialmente (latossolo vermelho

germinação de sementes e o estabelecimento de plântulas, 12 parcelas (quatro por bloc

s parcelas foram demarcadas com vergalhões nos vértices e lateralmente 

com sombrite para minimizar as perdas de solo.  

Para instalação do tratamento topsoil (Figura 3d) foram demarcadas outras 12 parcelas 

1m, utilizando-se vergalhões nos vértices e sombrite nas laterais, nas quais 

uma camada de solo ±15cm (latossolo vermelho adquirido comercialmente

topsoil (10cm). O topsoil foi retirado em outubro de 2018

, fragmento florestal remanescente e circundante da área de empréstimo. Para a coleta 

foram demarcadas aleatoriamente 36 parcelas de 1x1m de onde foram retirados, com 
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Imagem de satélite da área de empréstimo de solo para construção da barragem da UHE-Emborcação. Na 
parte central da imagem o fragmento florestal que é área de referência. Na área degradada o desenho esquemático da 
localização e distribuição das parcelas dos experimentos. Total de 60 parcelas divididas em três blocos, sendo 12 de 

(azul), 12 de galharia (laranja), 12 de poleiro (branca e preta) e 12 de camada de 

tado possa melhorar as 

ar se a simples adição de fina 

de espessura) adquirido comercialmente (latossolo vermelho) facilitaria a 

germinação de sementes e o estabelecimento de plântulas, 12 parcelas (quatro por bloco) foram 

foram demarcadas com vergalhões nos vértices e lateralmente 

(Figura 3d) foram demarcadas outras 12 parcelas 

se vergalhões nos vértices e sombrite nas laterais, nas quais 

(latossolo vermelho adquirido comercialmente) e 

outubro de 2018 da área de 

, fragmento florestal remanescente e circundante da área de empréstimo. Para a coleta 

de 1x1m de onde foram retirados, com 
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auxílio de pás, a serapilheira e o solo (0-20cm). Posteriormente, todo o material coletado foi 

homogeneizado antes de adicionado nas parcelas experimentais. 

 

Na Tabela 1 abaixo, é exemplificado de forma geral a contribuição da camada de solo 

comercial e também da camada de topsoil no aporte de elementos essenciais (macronutrientes), 

textura granulométrica e matéria orgânica, presentes no solo que foram adicionadas às parcelas 

experimentais (dados não publicados cedidos gentilmente pela equipe de geologia profa. 

Mariangela G. P. Leite e Yuri A. F. de Souza). Essa camada também foi utilizada nas técnicas de 

nucleação descritas a seguir. 

 
Tabela 1: Aporte (médio) nutricional, matéria orgânica e textura granulométrica adicionados às parcelas 
experimentais. Macronutrientes: N=nitrogênio, P= fósforo, K= potássio; MO= matéria orgânica e 
Granulometria dos solos da área degradada, adquirido comercialmente e topsoil retirado da área de 
referência. 
Tipo de solo N (dag/kg) P (mg/dm³) K (mg/dm³) MO (dag/Kg) Granulometria 

Topsoil  34.3 0.5 148.0 5.7 argiloso 
Comercial 25.1 1.3 46.0 0.0 argiloso 
Área degradada 0.0 0.2 30.0 0.9 argiloso a franco-arenoso 

Adaptado de Yuri A.F. de Souza, dados não publicados. 
 

 
Para instalação do tratamento galharia (Figura 3c) foram demarcadas nove parcelas (três 

por bloco) 2x2m, nas quais foi adicionada uma camada de solo ±10cm (latossolo vermelho 

adquirido comercialmente) e acima dessa camada foi montada uma pilha de galhos e troncos que 

consiste em um enleiramento de 1m³ de madeira. Os troncos de árvores utilizados para montagem 

foram coletados na região e para acompanhamento dos regenerantes foram delimitadas 12 

parcelas (quatro por bloco) 1x1m.  

 

Para instalação do quinto tratamento, poleiro (Figura 3e) foram demarcadas 12 parcelas 

(quatro por bloco) 2x2m que também receberam uma camada de solo ±10cm (latossolo vermelho 

adquirido comercialmente). Em cada parcela foi instalado um mourão de eucalipto compoleiros, 

enterrado no solo a 1m de profundidade (apresentando 6m de altura a partir da superfície do solo). 

Cada poleiro instalado nos mourões de eucalipto, tem 1m de comprimento e 2cm de diâmetro 

(Três et al. 2007). Para acompanhamento dos regenerantes foram delimitadas 12 parcelas (quatro 

por bloco) 1x1m. 
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Figura 3: Parcelas experimentais instaladas na área de empréstimo da UHE-Emborcação com cinco diferentes 
tratamentos: a)controle; b)camada de solo; c) galharia + camada de solo; d)topsoil + camada de solo; e) poleiro 
artificial; f) regenerantes marcados para acompanhamento e identificação. 
 

aa 

cc 

bb 

dd 

ff ee 
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A avaliação da eficácia dessas técnicas foi feita a partir da comparação da riqueza, 

abundância, composição de regenerantes presentes nas parcelas. Em cada parcela todos os 

regenerantes foram marcados, numerados e acompanhados por um ano, trimestralmente. O 

experimento com topsoil foi instalado dois meses antes dos demais. Os indivíduos regenerantes 

presentes nas parcelas foram fotografados e amostras de material reprodutivo, quando presentes, 

foram coletadas, herborizadas, identificados e categorizados em famílias de acordo com o APG 

IV (2016). As espécies foram identificadas com auxílio de chaves analíticas e classificadas quanto 

à síndrome de dispersão utilizando os critérios propostos por Van der Pijl (1982). O hábito de 

vida das espécies regenerantes (arbórea, arbustiva, subarbustiva, herbácea ou liana) foram 

classificadas de acordo com o banco de dados da Flora do Brasil (2020), auxílio da literatura 

(Kuhlmann & Ribeiro 2016) e observações em campo.  

Análises estatísticas 

Para verificar se as técnicas promovem o aumento da riqueza e abundância de 

regenerantes, foram construídos quatro modelos lineares generalizados (GLM) seguidos das 

respectivas análises de variância (ANOVA) e para verificar diferenças foram realizadas análises 

de contraste (Crawley 2007). Em dois modelos, as variáveis explicativas foram os tratamentos e 

as variáveis respostas foram, riqueza e abundância de de espécies, a distribuição de erros utilizada 

para cada variável resposta foi do tipo gaussian. Nos outros dois modelos as variáveis 

explicativas foram os hábitos de vida e as variáveis respostas foram, riqueza e abundância dos 

regenerantes e foi incluída uma interação com os tratamentos. A distribuição de erros utilizada 

para cada variável resposta foi do tipo quasipoisson. Todas as análises foram realizadas no 

software R Core Team (2015). 

 
Resultados 

 
 Em todos os tratamentos foram registrados um total de 1047 indivíduos distribuídos entre 

13 famílias, 30 gêneros e 39 espécies, das quais 31 foram identificadas (Tabela 2). A família que 

apresentou maior riqueza foi a Fabaceae com 15 espécies, sendo a Stylosanthes viscosa (L.) Sw. a 

mais abundante (Apêndice D). A família Malvaceae foi representada por cinco espécies, 

Rubiaceae por quatro espécies e Polygalaceae com duas espécies. As demais famílias foram 
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representadas porapenas uma espécie cada. A família que apresentou maior abundância foi a 

Malvaceae, refletida pelas espécies Sida rhombifolia L. e Waltheria indica L. (Apêndice D).  

 
 Após um ano da implantação das parcelas experimentais, foram observados aumento de 

12% de espécies arbóreas-arbustivas, 81% de herbáceas-subarbustivas e 1% de lianas nas parcelas 

experimentais em relação ao observado nas parcelas-controle. 52% das espécies encontradas são 

autocóricas, 38% zoocóricas e 10% anemocóricas. 

 
Tabela 2: Espécies de regenerantes inventariadas nas parcelas experimentais das técnicas de nucleação na área de 
empréstimo em restauração da UHE-Emborcação. Sendo: Ind.= número de indivíduos; Háb= hábito de vida (lianas, 
herbáceas, arbustivas, subarbustivas, arbóreas); Disp.= dispersão (anemocoria, zoocoria, autocoria); Trat.= técnica de 
nucleação. C=controle; S=camada de solo; G=galharia+camada de solo; P=poleiro+camada de solo; 
T=topsoil+camada de solo. 
Família Espécie Ind. Háb. Disp. Trat. 

Asteraceae Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 37 herb zoo T 

Apocynaceae Apocynaceae sp. 1 - - T 

Convolvulaceae Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Donell 20 liana auto S,G,P 

Euphorbiaceae Microstachys serrulata (Mart. &Zucc.) Müll.Arg. 14 herb zoo T 

Fabaceae Aeschynomene americana L. 3 herb zoo G,P 

 
Centrosemas p1 1 - - T 

 
Chamaecrista arrojadoana (Harms) Rando 5 herb auto T 

 
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 3 suarb auto G,T 

 
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 3 herb auto T 

 
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 8 herb auto T 

 
Crotalaria incana L. 9 subar auto S,G,P 

 
Crotalaria micans Link 3 subar auto T 

 
Desmodium barbatum (L.) Benth. 35 herb zoo C,S,G,P,T 

 
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. 1 arvo zoo T 

 
Machaerium opacum Vogel 5 arvo ane S,T 

 
Mimosa pudica L. 8 subar auto G,T 

 
Stylosanthes viscosa (L.) Sw. 142 subar zoo C,S,G,P,T 

 
Tephrosia adunca Benth. 9 herb auto G,T 

 
Zornia reticulata Sm. 147 herb zoo S,G,P,T 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 2 arvo zoo S,T 

Malvaceae Gaya domingensis Urb. 21 herb ane T 

 
Peltaea obsita (Mart. exColla) Krapov. & Cristóbal 5 herb auto T 

 
Sida rhombifolia L. 239 subar zoo S,G,P,T 

 
Waltheria indica L. 252 subar auto S,G,P,T 



 

Oxalidaceae Oxalis cordata 

Phyllanthaceae Phyllanthus orbiculatus

Polygalaceae Polygala longicaulis

 
Asemeia violacea

Rubiaceae Borreria verticillata

 
Mitracarpu shirtus

 
Richardia brasiliensis 

Sapindaceae Serjania marginata

Solanaceae Solanum lycocarpum

- sp1 

- sp2 

- sp3 

- sp4 

- sp5 

- sp6 

 

 A técnica de transposição do 

também abundância (p<0.05) de indivíduos regenerantes na área em restauração (Figura 4) em 

comparação com os outros tratamentos e o controle. A adição de camada de solo (p<0.05) sob o 

poleiro (p<0.01) e a galharia (p<0.01) também aumentou a riqueza de regenerantes em 

comparação com o controle (Figura 4).

Figura 4: Riqueza e abundância de regenerantes por técnica de nucleação. Riqueza:F=23.797 p<0.001, abundância: 
F=23.797p<0.001. Linhas verticais indicam o
letras diferentes diferem entre si em 5% de probabilidade.

 

Oxalis cordata A.St.-Hil. 1 herb

orbiculatus Rich. 3 herb

longicaulis Kunth 3 herb

violacea (Aubl.) J.F.B.Pastore&J.R.Abbott 2 herb

verticillata (L.) G.Mey 8 herb

shirtus(L.) DC. 12 herb

Richardia brasiliensis Gomes 20 herb

marginata Casar. 2 liana

lycocarpumA.St.-Hil. 4 arbu

4 

4 

3 

2 

5 

1 

A técnica de transposição do topsoil foi a que mais aumentou a riqueza (p<0.001) e 

também abundância (p<0.05) de indivíduos regenerantes na área em restauração (Figura 4) em 

comparação com os outros tratamentos e o controle. A adição de camada de solo (p<0.05) sob o 

alharia (p<0.01) também aumentou a riqueza de regenerantes em 

comparação com o controle (Figura 4). 

Riqueza e abundância de regenerantes por técnica de nucleação. Riqueza:F=23.797 p<0.001, abundância: 
F=23.797p<0.001. Linhas verticais indicam o erro padrão, pontos são as amostras e linhas horizontais a mediana, 
letras diferentes diferem entre si em 5% de probabilidade. 
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herb auto G 

herb auto T 

herb auto C 

herb zoo T 

herb auto T 

herb auto S,G,P 

herb zoo S,G,P,T 

liana ane T 

arbu zoo S,T 

- - G,P 

- - T 

- - S,G 

- - G,P,T 

- - G,P 
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foi a que mais aumentou a riqueza (p<0.001) e 

também abundância (p<0.05) de indivíduos regenerantes na área em restauração (Figura 4) em 

comparação com os outros tratamentos e o controle. A adição de camada de solo (p<0.05) sob o 

alharia (p<0.01) também aumentou a riqueza de regenerantes em 

 
Riqueza e abundância de regenerantes por técnica de nucleação. Riqueza:F=23.797 p<0.001, abundância: 

erro padrão, pontos são as amostras e linhas horizontais a mediana, 



 

 As espécies de hábito herbáceo

riqueza (p<0.001) e abundância (p<0.05) 

que possibilitou maior aporte de indivíduos regenerantes (p<0.001) deste hábito (Figura 5). 

Figura 5: (A) riqueza e (B) abundância de hábitos de vida das plantas regenerantes em relação aos tratamen
Riqueza:p=0.000 e abundância: p=0.027. Linhas verticais representam o erro padrão, letras diferentes diferem entre si 
em 5% de probabilidade. Linhas verticais indicam o erro padrão, letras diferentes diferem entre si em 5% de 
probabilidade. 
 
 
 Foi verificado aumento no recrutamento de regenerantes em todos os tratamentos em 

comparação com o controle no decorrer do 

regenerantes é encontrada nas parcelas onde houve transposição de 

observar que no período de seca houve queda no recrutamento, que foi revertida após o período 

chuvoso. Em geral, pôde-se observar tendência de crescimento do recrutamento de regenerantes 

de forma logarítmica para as técnicas de galharia, solo e

apresentaram tendência de crescimento exponencial (Figura 5), apresentando maior aumento. 

 

A 

As espécies de hábito herbáceo-subarbustivas foram as mais representativas ecom maior 

riqueza (p<0.001) e abundância (p<0.05) em todos os tratamentos. O tratamento com 

que possibilitou maior aporte de indivíduos regenerantes (p<0.001) deste hábito (Figura 5). 

 

abundância de hábitos de vida das plantas regenerantes em relação aos tratamen
Riqueza:p=0.000 e abundância: p=0.027. Linhas verticais representam o erro padrão, letras diferentes diferem entre si 

Linhas verticais indicam o erro padrão, letras diferentes diferem entre si em 5% de 

ificado aumento no recrutamento de regenerantes em todos os tratamentos em 

comparação com o controle no decorrer do ano de estudo. A maior abundância de indivíduos 

regenerantes é encontrada nas parcelas onde houve transposição de topsoil

observar que no período de seca houve queda no recrutamento, que foi revertida após o período 

se observar tendência de crescimento do recrutamento de regenerantes 

de forma logarítmica para as técnicas de galharia, solo e poleiro, enquanto as parcelas com 

apresentaram tendência de crescimento exponencial (Figura 5), apresentando maior aumento. 

B 
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subarbustivas foram as mais representativas ecom maior 

O tratamento com topsoil foi o 

que possibilitou maior aporte de indivíduos regenerantes (p<0.001) deste hábito (Figura 5).  

 
abundância de hábitos de vida das plantas regenerantes em relação aos tratamentos. 

Riqueza:p=0.000 e abundância: p=0.027. Linhas verticais representam o erro padrão, letras diferentes diferem entre si 
Linhas verticais indicam o erro padrão, letras diferentes diferem entre si em 5% de 

ificado aumento no recrutamento de regenerantes em todos os tratamentos em 

ano de estudo. A maior abundância de indivíduos 

topsoil. Também foi possível 

observar que no período de seca houve queda no recrutamento, que foi revertida após o período 

se observar tendência de crescimento do recrutamento de regenerantes 

poleiro, enquanto as parcelas com topsoil 

apresentaram tendência de crescimento exponencial (Figura 5), apresentando maior aumento.  



 

Figura 6: Recrutamento de indivíduos regenerantes na área em restauração da UHE
anopor tratamento, controle, poleiro, galharia, camada de 
 

 Foram inventariados mais regenerantes que se dispersam por autocoria em todos os 

tratamentos, enquanto a anemocoria foi a de menor expressão

houve transposição de topsoil

síndromes de dispersão, pois há representantes de regenerantes de plantas que dispersam por 

anemocoria, autocoria e zoocoria.

 

Figura 7: Proporções de distribuição dos indivíduos regeneran
Sendo: I riqueza e II  abundância; Anemocoria:laranja;

 
Discussão 

 Todas as espécies de regenerantes identificadas são nativas e de ocorrência nos cerrados 

e/ou áreas antropizadas (Flora do Brasil, 2020). A família Fabaceae apresentou maior riqueza e 

Recrutamento de indivíduos regenerantes na área em restauração da UHE-Emborcação ao longo de um 
ento, controle, poleiro, galharia, camada de topsoil. 

Foram inventariados mais regenerantes que se dispersam por autocoria em todos os 

tratamentos, enquanto a anemocoria foi a de menor expressão (Figura 7)

topsoil e cobertura pela camada de solo há maior diversificação entre as 

síndromes de dispersão, pois há representantes de regenerantes de plantas que dispersam por 

anemocoria, autocoria e zoocoria. 

Proporções de distribuição dos indivíduos regenerantes entre as síndromes de dispersão por tratamento. 
abundância; Anemocoria:laranja; Autocoria:verde e Zoocoria:vermelho.

Todas as espécies de regenerantes identificadas são nativas e de ocorrência nos cerrados 

antropizadas (Flora do Brasil, 2020). A família Fabaceae apresentou maior riqueza e 
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Emborcação ao longo de um 

Foram inventariados mais regenerantes que se dispersam por autocoria em todos os 

igura 7). Nas parcelas onde 

e cobertura pela camada de solo há maior diversificação entre as 

síndromes de dispersão, pois há representantes de regenerantes de plantas que dispersam por 

 
tes entre as síndromes de dispersão por tratamento. 

Autocoria:verde e Zoocoria:vermelho. 

Todas as espécies de regenerantes identificadas são nativas e de ocorrência nos cerrados 

antropizadas (Flora do Brasil, 2020). A família Fabaceae apresentou maior riqueza e 
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Malvaceae maior abundância. A família Fabaceae é amplamente conhecida pela capacidade de 

melhoria do solo, por meio da fixação de nitrogênio, elemento essencial para o desenvolvimento 

das plântulas. Além disso, as Fabaceae são amplamente distribuídas e comuns nos cerrados 

(Haridasan 2000; Assunsão&Felfili 2004). A espécie mais abundante desta família foi a S.viscosa, 

cujo gênero possui características de rápida colonização, de potente sistema radicular, de 

tolerância a estresse hídrico e a solos com baixa fertilidade (Godoi et al. 2008). Tal gênero tem 

sido aplicado em estudos de restauração com bons resultados, aumentando os níveis do teor de 

matéria orgânica do solo bem como, devido à rápida colonização, auxiliando no controle de 

gramíneas exóticas (Silva & Correia 2010; Starr et al. 2013; Pellizzaro et al. 2017). As espécies 

mais abundantes, S.rhombifolia e W. indica, são anuais, com alto com potencial colonizador e, 

além disso, as sementes dessas espécies são altamente persistentes e viáveis (Soares-Filho et al. 

2016). 

 
 As técnicas implementadas favoreceram o aumento da riqueza e abundância em relação ao 

controle, um ano após a implantação dos experimentos, o tratamento com topsoil foi o que mais 

promoveu esse aumento. A transposição de topsoil tem se mostrado uma técnica eficiente para a 

nucleação em áreas florestais tropicais (Reis et al. 2003: Bechara et al. 2007; Reis & Tres 2009) e 

mais recentemente em áreas abertas de cerrado (Ferreira et al. 2015; Pilon et al. 2017). Além de 

conter propágulos do banco de sementes (Fowler et al. 2015), a camada superficial de solos de 

áreas de referência oferece também melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo 

nas áreas receptoras.  

  
 Tal melhoria parece ter sido especialmente relevante na área degradada em estudo, uma 

vez que esta apresenta em sua superfície, apenas uma fina camada de poucos milímetros a 

centímetros de horizonte orgânico, sobre horizonte C exposto durante a construção da barragem. 

As condições da área degradada são tão limitantes para o estabelecimento de plantas que, mesmo 

uma fina camada (10cm) de topsoil foi capaz de permitir o estabelecimento de número 30 vezes 

maior de espécies e promover a abundância de 135 vezes em relação ao controle. Estudos de 

Amaral e colaboradores (2017) ao analisarem os atributos químicos da camadas superficiais do 

solo com 0-10, 20 e 30cm, concluíram que os melhores índices nutricionais foram alcançados na 

camada de 0-10cm sendo portanto, suficiente esta profundidade para transposição.  
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 Por outro lado, a transposição de camadas mais profundas podem beneficiar as espécies 

arbóreas-arbustivas nativas, que possuem como meio de reprodução também a rebrota por órgãos 

subterrâneos (Simon et al. 2009). Tal fato foi evidenciado por Ferreira e colaboradores (2015), ao 

analisarem a colonização das espécies vegetais após implementar técnicas restauradoras 

observaram que, após transpor camadas de solo de 30cm (material reaproveitado de recente 

supressão), os fragmentos de raízes translocados juntamente com o solo foram responsáveis pela 

maior parte da regeneração das espécies arbóreas-arbustivas na área em recuperação. No entanto, 

a retirada de grande quantidade de solo de áreas naturais, além de alto custo também pode causar 

grande distúrbio o que não é desejado. Esse método deve ser utilizado somente nos casos de solos 

nativos retirados para obras recentes, conforme o exemplo do estudo citado.  

 

 Os resultados obtidos no presente estudo indicam que, pelo menos nas condições de 

ausência de horizontes orgânicos, a adição de apenas 10cm de topsoil pode exercer eficientemente 

o papel facilitador da nucleação, o que minimiza gastos e reduz a necessidade de importação de 

volumes maiores de solos nativos, ao menos para os primeiros estágios de sucessão e possibilita 

um ótimo recobrimento do solo por plantas herbáceas-arbustivas nativas anuais.  

 
 A adição de solo nas parcelas propiciou sensível melhora nas condições edáficas em 

relação ao controle, refletida na germinação e estabelecimento das espécies ruderais, estas que 

estão em maior abundância neste estudo. Os resultados demonstram que mesmo a deposição de 

uma fina camada de solo comercial, de menor qualidade nutricional e biológica que o topsoil 

testado, aumenta as chances de estabelecimentos de plântulas. Como será discutido mais à frente, 

as técnicas de atração de animais dispersores não pareceram ter contribuído diretamente para o 

aumento da diversidade de espécies vegetais zooóricas. Por outro lado, a camada de solo 

comercial adicionada nas parcelas criou condições de rugosidade e porosidade que facilitaram o 

estabelecimento de plantas, mesmo que proporções inferiores ao observado nas parcelas com 

topsoil. Eugenio e colaboradores (2011), investigando técnicas para restauração de cerrado, 

observaram que os ambientes testados com menos matéria orgânica e sazonais tenderam a 

diminuir a riqueza de regenerantes, assim como o presente estudo. Quanto mais um substrato 

oferece maior teor de matéria orgânica, umidade e porosidade às sementes recém chegadas, maior 
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será o sucesso de germinação e estabelecimento de plântulas (Cianciaruso et al. 2006; Bechara et 

al. 2007; Banning et al. 2008). 

  
 Neste estudo, as espécies arbóreo-arbustivas regenerantes dispersas pela fauna 

(ornitofauna e mamíferos) foram registradas somente nos tratamentos com topsoil, provavelmente 

oriundas do banco de sementes, e nas parcelas com adição de solo comercial. Portanto, num 

primeiro momento, as técnicas implementadas para atração da fauna dispersora, não propiciaram 

o aumento da riqueza de regenerantes-alvo, ou seja, não houve aumento de espécies vegetais 

dispersas pela fauna atraída pelas técnicas. O sucesso destas, estão relacionados com a qualidade 

dos fragmentos do entorno, quais estejam conservados e capazes de abrigar fauna com presença 

das diversas guildas dispersoras (Bechara et al. 2007; Mariot et al. 2008), bem como com as 

condições edáficas do solo receptor das sementes recém dispersas (Cava et al. 2016), que na área 

do PRAD são limitantes. 

 
 Nossos resultados exprimem o ciclo de vida das espécies herbáceas e subarbustivas e suas 

estratégias de reprodução no cerrado. Foi possível observar, mais acentuadamente no tratamento 

com topsoil, os ciclos de recrutamento de novos indivíduos associados as estações chuvosas e 

mortalidade de indivíduos na estação seca (Thompson & Grume1997). Essas espécies possuem 

sistema radicular menos profundos e são dependentes da umidade do solo superficial, que na 

estação seca é limitante (Barbosa & Sazima 2008; Ferreira et al. 2015). Os eventos fenológicos 

(frutificação e floração) neste grupo, estão associados à estação chuvosa, dependentes da 

sazonalidade, e têm como estratégia a dispersão de sementes em grandes quantidades na estação 

seca, e ao sinal do início da estação chuvosa as sementes dispersas na estação anterior germinam, 

quando inicia-se um novo ciclo (Munhoz & Felfili 2005; Oliveira 2008).  

 
 As espécies herbáceas e subarbustivas nativas são consideradas ótimas colonizadoras 

(Munhoz & Felfili 2005; Ferreira et al. 2015). Embora estas espécies, neste estudo, possam ter 

sido recrutadas no banco de sementes do topsoil, algumas espécies nativas também podem ser 

originárias de sementes dispersas das proximidades das parcelas experimentais (Andrade & 

Miranda 2014), como parece ser o caso de S.viscosa, S.Rhombifolia e W. indica, as mais 

abundantes deste estudo, uma vez que exemplares destas também foram observados na área de 

estudo nas visitas ao campo. 
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 A proporção de regenerantes entre as síndromes de dispersão encontradas nesse estudo 

está de acordo com a literatura que descreve que espécies de dispersão anemocórica e autocórica 

predominam em ambientes abertos (Coutinho 2012) e que na composição das espécies no estrato 

herbáceas-subarbustivas de cerrado, a dispersão autocórica pode ser predominante (Batalha & 

Montalvani 2000). Guglieri-Caporal e colaboradores (2011), ao realizarem um levantamento de 

regevetação espontânea em área degradada de cerrado, também encontraram maior 

predominância (71,4%) de dispersão autocórica entre as espécies herbáceo-subarbustivas.  

 

 Essa proporção no entanto, quando analisado o banco de sementes, pode estar relacionada 

ao estágio de sucessão da área de referência. Amaral e colaboradores (2017) fizeram 

experimentos com transposição de topsoil retirados de floresta semidecual em diferentes estágios 

de sucessão, e quanto mais o estágio de sucessão avançava de inicial a intermediário, a proporção 

de síndrome de dispersão também alterava entre mais autocóricas ou mais zoocóricas. Neste 

estudo as parcelas tratadas com o topsoil apresentou diversificação entre as síndromes de 

dispersão evidenciando a interação fauna-dispersor no banco de sementes (Starr et al. 2013). A 

presença desses dispersores na área de referência é importante, pois esse é um dos objetivos da 

nucleação,  essas espécies estabelecidas na área degradada fornecem um novo nicho de interação 

aos dispersores presentes da área de referência e assim, após novos recrutamentos das espécies 

vegetais, há maiores chances destas colonizarem novas áreas (Engel & Parrota 2003; Daronco et 

al. 2013). 

 

Conclusão 

No período de observação, não foram registradas espécies regenerantes advindas dos dispersores 

alvo das técnicas para atração da fauna, as condições edáficas são fortemente limitantes para a 

regeneração natural, e as técnicas por mais que possam atrair a fauna, as sementes eventualmente 

trazidas não conseguem germinar e se estabelecer. No entanto, houve aumento da riqueza e 

abundância de regenerantes nas parcelas experimentais, especialmente das espécies herbáceas-

subarbustivas nativas, e o tratamento com topsoil foi o que obteve maior recrutamento. Este 

aumento pode estar relacionado à melhoria das condições edáficas proporcionadas pela camada de 
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solo comercial adicionada às parcelas. Além disso, os regenerantes também completaram seu 

ciclo de vida, florescendo e frutificando, e logo, possivelmente haverá um novo ciclo de 

recrutamento nessas parcelas, o que pode favorecer o avanço dos estágios de sucessão. Vale 

ressaltar ainda que, apesar de não medido e identificada as espécies, foi observado o 

estabelecimento de espécies graminosas exóticas nas parcelas experimentais e, sendo o solo da 

área do PRAD coberto predominantemente por este hábito de vida, é importante a continuidade 

do monitoramento dos experimentos para verificar se a colonização inicial das herbáceas-

subarbustivas serão capazes de inibir a invasão das gramíneas. 
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Apêndice 
 

Apêndice A – Fotos evidenciando solo em parte descoberto, baixa densidade de indivíduos 
arbóreos, presença marcante de gramíneas exóticas da UHE
florestal no entorno (Acervo próprio e Thaíse

 

Fotos evidenciando solo em parte descoberto, baixa densidade de indivíduos 
arbóreos, presença marcante de gramíneas exóticas da UHE-Emborcação e fragmento 
florestal no entorno (Acervo próprio e Thaíse Bahia). 
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Fotos evidenciando solo em parte descoberto, baixa densidade de indivíduos 
Emborcação e fragmento 
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Apêndice B – Fotos das espécies com maior valor de importância (VI) no estudo 
fitossociólogio da área de empréstimo da UHE

 

 

Fotos das espécies com maior valor de importância (VI) no estudo 
fitossociólogio da área de empréstimo da UHE-Emborcação (Acervo próprio e Thaíse Bahia).
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Fotos das espécies com maior valor de importância (VI) no estudo 
Emborcação (Acervo próprio e Thaíse Bahia). 
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Apêndice C- Lista de espécies plantadas na área de empréstimo da UHE-Emborcação à época 
do PRAD no ano de 2003. Gentilmente fornecida pelo técnico . Lázaro Carlos de Freitas, 
responsável pela área. 

 

Classificação Família Nome científico Nome popular 
 
 

Gramíneas 

 
 

Poaceae 

Andropogon gayanus capim andropogon 
Melinis minutiflora capim gordura 
Brachiaria humidicola brachiaria humidicula 
Brachiaria brizantha brachiaria brisanta 
Pennisetum purpureum capim elefante 

 
 

Leguminosas 

 
 

Fabaceae 

Cajanus cajan feijao guandu 
Callopogonium mucunoides calopogonio 
Mucuna pruriens mucuna preta 
Neonotonia wightii soja perene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbóreas 

Anacardiaceae 
Schinus terebinthifolia aroeira vermelha 
Astronium urundeuva aroeira do sertao 

Bignoniaceae 
Handroanthus albus ipe amarelo 
Handroanthus impetiginosus ipe roxo 

Cannabaceae Trema micrantha candiuba 
 
 
 

 
Fabaceae 

Anadenanthera colubrina anjico amarelo 
Clitoria fairchildiana sombreiro 
Enterolobium gummiferum tamboril 
Inga sessilis inga amarelo 
Inga vera inga do brejo 
Machaerium opacum jacaranda 
Mimosa caesalpiniifolia sansao do campo 
Peltogyne confertiflora jatoba 

Malvaceae 
Guazuma ulmifolia mutamba 
Luehea divaricata açoita cavalo 

Meliaceae Cedrela fissilis cedro 
Moraceae Ficus carica figueira 

 
Myrtaceae 

Eugenia uniflora pitanga 
Psidium guajava joiabeira 
Syzygium cumini jambolao 

Rubiaceae Genipa americana jenipapo 
Urticaceae Cecropia pachystachya embauba 



 

Apêndice D – Fotos das espécies mais abundantes nos tratamentos de nucleação implementados 
na área de empréstimo da UHE

 

Fotos das espécies mais abundantes nos tratamentos de nucleação implementados 
na área de empréstimo da UHE-Emborcação (Acervo Bárbara R. Silveira).
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Fotos das espécies mais abundantes nos tratamentos de nucleação implementados 
Emborcação (Acervo Bárbara R. Silveira). 
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