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RESUMO 

 

Esse trabalho científico teve por objetivo comparar e analisar os efeitos da adubação 
química e da adubação orgânica, em mudas florestais em áreas de recuperação. 
Para isso este trabalho verificou impactos no meio em que as adubações, química e 
orgânica, foram inseridas, identificou os bioindicadores presentes, observando a 
evolução do experimento a partir dos mesmos, verificou a atuação das florestais no 
meio em que foram inseridas, analisou as espécies que se adaptam à adubação 
orgânica e/ou à adubação química; verificou o volume de adubo orgânico e químico, 
adequados a partir do nível de fertilidade já existente na cidade de São Roque- SP e 
analisou as espécies mais adequadas à região. 
Para que isso seja possível, o trabalho contou com uma revisão bibliográfica, um 
experimento de campo, um registro fotográfico do experimento e levantamento de 
custos acerca das duas maneiras de adubação. 
Assim, o presente trabalho teve por finalidade verificar os efeitos das adubações 
químicas e orgânicas no contexto ecológico em que estão inseridas, criou um roteiro 
informal de implantação de recuperação através da descrição do experimento e 
verificou a viabilidade da aplicação dos tipos de adubação de acordo com a questão 
financeira e de viabilidade de obtenção dos recursos necessários. 
 

PALAVRAS – CHAVE: Fertilização. Degradação. Recuperação. Florestas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This scientific work aims to compare and analyze the effects of chemical fertilizer and 
organic fertilizer in forest seedlings in recovery areas. For this, the TCC will check 
impacts the environment in which the fertilizer, chemical and organic, have been 
inserted, identify biomarkers present, observing the evolution of the trial from the 
same, check the effectiveness of forest in the middle in which they were entered, 
analyze species that are adapted to organic and / or chemical fertilization fertilization; 
check the volume of organic and chemical fertilizer, suitable from existing fertility 
level in São Roque- SP and analyze the most suitable species to the region. 
For this to be possible, the work will rely on a literature review, a field experiment, a 
photographic record of the experiment and survey costs about two ways of 
fertilization. 
Thus, the TCC aims to check the effects of chemical and organic fertilizers in the 
ecological context in which they operate, creating an informal script recovery 
implementation by describing the experiment and verify the implementation of the 
viability of the types of fertilizer according to financial and feasibility matter of 
obtaining the necessary resources. 
 

KEYWORDS: Fertilization. Degradation. Recovery. Forests. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As terras brasileiras sofreram com um histórico de degradação por motivo 

dos ciclos produtivos empregados, primeiro com um processo exploratório do pau-

brasil para a produção de corantes, e posteriormente com a introdução de diversas 

atividades monocultoras, entre elas a açucareira e cafeeira. 

Todas essas atividades decorridas desde a época do descobrimento fizeram 

com que o solo ficasse extremamente degradado, sendo que, a recuperação dessas 

torna-se extremamente necessária, não só para a recomposição florestal, como 

também para a manutenção do sistema produtivo como um todo, pois a agricultura 

está fadada ao fracasso diante da degradação do ambiente e do desaparecimento 

de espécies que auxiliam nesse processo, como os polinizadores. 

Segundo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis), as florestas brasileiras se encontram em um nível de 

devastação avançado, no qual restam apenas 7% da camada total da mata atlântica 

e a cada dia parcelas enormes da floresta amazônica são retiradas. Diante desse 

cenário, as florestais mostram-se extremamente eficientes para recompor esses 

ambientes degradados, se utilizadas pensando no contexto ecológico em que estão 

inseridas. Cada vez mais espécies florestais são empregadas como no uso para 

atendimento da lei florestal vigente, nas recomposições via SAF (sistema agro-

florestal), em enriquecimentos de áreas vegetais, entre outros. 

Diante da necessidade de recuperação das florestas brasileiras, vê-se 

também a necessidade da recuperação dos solos, com o aporte de nutrientes que 

foram retirados durante o processo degradativo. Ou seja, a adubação dos solos, 

torna-se hoje, a incorporação da condição mínima para que as espécies florestais 

sobrevivam em solos tão afetados pelas atividades econômicas. Assim sendo, a 

adubação estabelece a condição mínima para que a homeostase ambiental que foi 

rompida possa se estabelecer novamente e garantir que a recuperação se 

consolide, e assim, a consequente consolidação das condições ambientais básicas à 

manutenção do ecossistema como um todo. 
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1.1 Objetivo 

 

Diante da necessidade de recomposição das terras brasileiras, esse trabalho 

teve por objetivo estudar os efeitos da adubação química e da adubação orgânica no 

desenvolvimento de mudas de espécies florestais utilizadas em área de recuperação 

ambiental. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

❖ Verificou impactos no meio em que as adubações química e orgânica foram 

inseridas; 

❖ Identificou os bioindicadores presentes, observando a evolução do experimento 

a partir dos mesmos, 

❖ Verificou a atuação das florestais no meio em que foram inseridas; 

❖ Analisou as espécies que se adaptam à adubação orgânica e/ou à adubação 

química; 

❖ Verificou o volume de adubo orgânico e químico, adequados a partir do nível 

de fertilidade já existente na cidade de São Roque- SP; 

❖ Analisou as espécies mais adequadas à região. 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

O processo de degradação das matas brasileiras não deve ser analisado 

como um fato isolado que culminou no que temos hoje. A degradação trata-se na 

verdade de uma junção de diversos fatores históricos que explicam o nível de 

esfacelamento das florestas existentes no Brasil. Os ciclos econômicos 

desenvolvidos no Brasil explicam em grande parte o pequeno número de áreas 

verdes existentes, quando comparados ao que foram em sua totalidade na época do 

descobrimento. 

O primeiro período compreendido entre 1500 e 1531 marca a primeira fase 

de exploração das terras brasileiras após o advento do descobrimento de uma nova 

colônia por Portugal. Até esse momento o império luso detinha o monopólio 

mercantilista, entretanto com a conquista do mar por outros impérios, principalmente 

inglês, francês e espanhol, e a consequente disputa pelo mercado das índias, 

principal fonte de riquezas na época, surge a necessidade de ampliar seus domínios 

econômicos, tornando assim, o Brasil, fonte indispensável de renda na época. 

Todavia, nas primeiras expedições não foram encontrados no Brasil metais 

preciosos, que ditavam a economia da época. Sendo assim um segundo plano foi 

colocado em prática: a exploração do pau-brasil, que serviria para abastecer o 

comércio de corantes para tecidos em toda a Europa, mercado esse muito lucrativo 

naquele momento e que demandaria uma exploração em massa da madeira 

vermelha encontrada no Brasil. Essa atividade tornou-se possível graças ao 

escambo realizado entre portugueses e nativos brasileiros, na qual os índios 

retiravam o pau-brasil em troca de especiarias e objetos diversos. (AGUILAR FILHO; 

STORTO, 2014) Infelizmente foi essa atividade que começou o processo de 

degradação em massa das florestas existentes no país, e em maior parte de um dos 

biomas mais biodiversos dessas terras, a mata Atlântica, que ocupava grande parte 

do litoral.  

Segundo Aguilar Filho e Storto (2014): 

 

“[...] Diversas expedições foram para procurar no Brasil riquezas que 
pudessem ser exploradas e ao mesmo tempo combater invasores 
estrangeiros (principalmente espanhóis e franceses). Essas expedições não 
conseguiram descobrir os tão sonhados metais preciosos [...]. No entanto, 
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localizaram nos litorais brasileiros um produto de importância menor que 
viabilizou o surgimento de um incipiente comércio: o do pau-brasil.A 
exploração dessa madeira, que era utilizada na tintura de tecidos europeus, 
tornou-se a principal atividade econômica do período pré-colonial.”  

 

Essa retirada de madeira, levou em primeiro lugar, à exaustão do pau brasil, 

e após a degradação do bioma, mata atlântica, quase em sua totalidade. 

Com a exaustão da retirada da madeira que fornecia o precioso corante ao 

mercado europeu, Portugal passa a implantar no Brasil o mercado do açúcar que 

passou a representar o segundo ciclo econômico brasileiro. Até o começo do século 

XVI o açúcar era tido na Europa como uma especiaria, a qual era consumida apenas 

pelos mais ricos e em ocasiões especiais, e o Brasil com suas condições tropicais 

viabilizava com louvor a implantação de grandes plantios de cana-de-açúcar. 

Segundo Aguilar Filho e Storto (2014): 

 

“Derrubar a mata atlântica e plantar a cana em um solo muito fértil, plano, 
de clima quente e chuvas regulares, surtiu resultados muito superiores aos 
obtidos anteriormente. Os investimentos geraram grandes lucros, e foi essa 
alta rentabilidade que acabou por viabilizar a projeto colonizatório.” 

 

Como as condições foram propícias, o Brasil torna-se então, no século XVI, 

a colônia do açúcar, que passa a abastecer os principais mercados da época. 

Portugal passa a ter lucros gigantescos, pois além do plantio de cana não ter muitas 

perdas pelas condições climáticas, ainda não havia despesas com mão-de-obra por 

causa da escravidão que vigorava no momento, diminuindo o preço do produto e 

aumentando os lucros. A colônia por sua vez, recebeu os grandes engenhos que 

consequentemente começaram o processo de colonização das terras brasileiras, 

pois “o que nós chamamos de engenho, correspondia ao conjunto formado pela 

fazenda, que abrigava as terras para o cultivo, pela moenda, pelas moradias e, na 

maioria das vezes, também por uma capela. [...] portanto, sua comunidade não era 

nada pequena, abrigando, por vezes, centenas de pessoas.” (AGUILAR FILHO; 

STORTO, 2014) A instalação dos engenhos também implicou no processo de 

interiorização do território, pois os plantios demandavam de grandes áreas. Todavia 

a vegetação nativa era tida como empecilho, e a derrubada de grandes áreas de 

floresta para o avanço econômico da coroa e da colônia era necessário.                                                                                                                     

Nesse momento histórico, o Brasil passa a ser tomado pelas plantações de cana e 
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sua parte nordeste pela criação de animais de torque para a manutenção dos 

engenhos. Diante do avanço econômico, não só grande parte das florestas foram 

sendo derrubadas, como também, a população local, que fora utilizada como mão 

de obra para a retirada do pau-brasil, passou a ser desalojada e escravizada para 

trabalhar nas fazendas de açúcar, pois não apresentavam mais serventia para a 

obtenção de lucro, iniciando assim a degradação não só do ambiente vegetal como 

também do ambiente cultural brasileiro.  

A retirada da floresta e a introdução de uma agricultura intensiva, levou a 

exaustão dos solos, pela falta de ciclagem da matéria, e pelos vários ciclos 

desenvolvidos, sem a possibilidade de regeneração dos solos. 

Todavia, no século XVII ocorre no Brasil a chamada invasão holandesa, na 

qual os invasores tiveram contato com as plantações e aprenderam a arte da 

produção do açúcar em larga escala. Pouco tempo depois, os holandeses são 

expulsos da colônia, entretanto levam consigo o aprendizado obtido, e iniciam   a 

produção de açúcar nas Antilhas, tornando-se pouco tempo depois grandes 

concorrentes do Brasil nesse mercado. 

Com a concorrência pesada da Holanda, os lucros para Portugal e para o 

Brasil diminuem, forçando assim, a diversificação da economia, trazendo à tona o 

até então não cogitado, ciclo do ouro. 

Por volta do final do século XVII, os chamados bandeirantes, que eram 

aventureiros do interior do país, encontraram na região hoje compreendida por 

Minas Gerais, indícios de aluviões de ouro que corriam pelos rios, dando início a tão 

famosa “corrida do ouro” que se intensificou no começo do século XVIII. 

Esse ciclo representou a tomada do interior do Brasil, por populações em 

busca das tão sonhadas pepitas de ouro. Portugal, interessado no novo mercado, 

passou a cobrar impostos sobre o ouro extraído. Sendo assim a mineração passou a 

ser fonte de renda ao império. O aumento da população causou o aumento da 

degradação nos locais ocupados pela mineração, pois além do mercúrio utilizado 

para a lavagem do ouro que já poluía a água em grande escala (LINS, 1992), os 

resíduos antrópicos também passaram a afetar o meio. A abertura de novas 

estradas para o escoamento do ouro também ajudou na retirada de grande camada 

vegetal, alem dos grandes danos já advindos da atividade mineradora. 

A extração de ouro, no entanto terminou no meio no século XVIII pelo 

esgotamento das jazidas superficiais, a partir daí a exploração aurífera demandaria 
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equipamentos específicos para extração em rochas, que só seriam viáveis aos mais 

ricos, colocando fim assim, a corrida do ouro. 

O ciclo do café por sua vez, chega por volta do século XIX, na região 

compreendida pelo vale do Paraíba e mais tarde pelo oeste paulista e Paraná, esse 

ciclo durou por volta de 100 anos. Vários foram os fatores que fizeram do café o 

produto que sustentou o Brasil durante um século, todavia três desses motivos 

podem ser destacados: 

Primeiramente, as condições ambientais encontradas nos locais escolhidos 

eram propícias para a produção do café, assim como nas plantações de cana-de-

açúcar, o clima com chuvas bem definidas e os solos de terra roxa extremamente 

férteis que sustentavam a mata atlântica, entre outras características, destacavam-

se diante dos olhos de potenciais investidores. 

Nesse período, mais precisamente em 1822, o Brasil também enfrentava o 

processo de independência, sendo assim, o então país desvencilhava-se de 

Portugal e necessitava a partir daquele momento de um produto de grande 

lucratividade, que suportasse carregar a economia dali para frente, e o café mostrou-

se propício naquele momento, e pela sua grande utilização, vigorou por um bom 

tempo. 

Outro fator determinante para que o produto brasileiro fosse aceito com 

louvor nos mercados externos, foi um acontecimento histórico, que determinou 

também uma divisão de águas no referente ao ambiente, a revolução industrial. 

Com o aumento da produção no exterior pela chegada das máquinas a 

vapor, a demanda pelo café aumentou, pois diante das longas jornadas de trabalho, 

os trabalhadores encontraram no café a saída para manterem-se ativos (Sidney 

Aguilar Filho), além disso, o produto caiu no gosto mundial, aumentando ainda mais 

a demanda. 

A instalação do mercado cafeeiro representou durante um século, a 

exploração dos solos e a saturação de grandes áreas utilizadas à produção, o que 

justificou a utilização em massa de adubos e defensivos agrícolas, causando ainda 

mais degradação ambiental. Entretanto, assim como o mercado externo viabilizou a 

instauração do mercado cafeeiro, ele também foi determinador de sua queda. Em 

1929 o mundo enfrenta a “inesperada” crise de 29 com a quebra da bolsa de nova 

york, e as exportações do café brasileiro tornam-se praticamente inviáveis. A partir 
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daquele momento o produto que controlou a economia brasileira nos últimos 100 

anos não era mais o monopólio da economia do Brasil. 

Paralelamente a economia cafeeira, caminhava no norte do país um outro 

ciclo, o da borracha que teve seu auge no início do século XIX e depois, mais tarde, 

com as guerras mundiais. 

A extração da borracha, descoberta na árvore conhecida como seringueira 

trouxe ao país grandes lucros, pois em nenhuma outra parte do mundo já havia sido 

descoberto e já se produzia algo parecido à borracha. Com o advento da revolução 

industrial, o produto foi amplamente exportado, pois servia para a produção de 

diversos bens e mostrou-se de grande serventia. 

Sendo assim, o Brasil oferecia um produto inovador com alta 

empregabilidade, o que certamente atraiu um público grande em busca de trabalhar 

na extração borracheira. Foi à chegada desse grande contingente populacional a 

região norte, que impulsionou o processo de urbanização da região, aumentando 

assim, o número de pessoas na região amazônica. Esse processo, por 

consequência aumentou a degradação do ambiente daquela área, que até o 

momento não apresentava uma degradação considerável. 

E essa degradação aumentou ainda mais, com a instalação da ferrovia 

madeira-marmoré, a qual serviu de motivo para a retirada de enormes faixas de 

floresta com o argumento de escoar o látex. 

Contudo, assim como nos demais ciclos econômicos, o ciclo da borracha 

ainda na segunda metade do século XIX, teve sua produção diminuída, pois 

sementes da seringueira foram levadas ao continente asiático, e estes passaram 

então a ser concorrentes no Brasil, baixando muito o preço do produto diante do 

cenário mundial.  

Durante as guerras mundiais, a produção ainda teve um impulso pela grande 

demanda dos produtos advindos da borracha, entretanto com o fim da guerra sua 

produção voltou a baixar. 

Até então a economia brasileira era voltada ao monopólio de culturas, ou 

seja, um único produto ditava as regras da economia, o que sempre fadava em 

algum momento a quebra do modo econômico.  

Todavia segundo Andrades e Ganimi (2014), findada a segunda guerra 

mundial, tem início no mundo a chamada revolução verde, a qual oferecia o 

incentivo à produção com um suporte tecnológico suficiente para viabilizar a 
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produção mesmo em condições adversas. Andrades e Ganimi (2014) ainda afirmam 

que com o fim da guerra as indústrias químicas que abasteciam as disputas 

necessitavam ampliar seus mercados para sobreviver, ampliando assim, também a 

disponibilidade de um aparato agrícola químico, como fertilizantes, pesticidas, 

defensivos, entre outros, que dominaram a partir daquele momento os modos de 

produção de bens primários pelo mundo. 

No Brasil, a necessidade de manutenção da economia pedia finalmente a 

diversificação dos produtos e a ocupação de novos territórios para plantio, o que foi 

viabilizado pela revolução verde e todo seu aparato tecnológico, permitindo assim 

também a ocupação econômica do, até então não explorado, cerrado. 

Segundo Abramovay (1999), “os cerrados ocupam um quarto do território 

brasileiro, com uma área total superior a 200 milhões de hectares”. Entretanto não 

haviam sido explorados consideravelmente até então pelas características naturais 

de seus solos apresentarem-se em grande parte pobres em minerais, e com acidez 

elevada, tais características não permitiram o desenvolvimento de culturas externas, 

o que foi sanado então pela chegada dos pacotes tecnológicos da revolução verde, 

disponibilizando o terreno para uma intensiva produção de grãos como soja e milho, 

muito utilizados também à manutenção das chegadas atividades agropecuárias. 

Com o advento da revolução industrial que viabilizou alguns dos ciclos 

econômicos brasileiros e a revolução verde que ocupou o mundo, há um aumento 

na produção mundial como um todo, intensificando consequentemente o consumo. 

O Brasil especializa-se então no setor agropecuário voltado a abastecer o mercado 

externo. 

Todavia, com esse aumento de produção e consumo adotados 

mundialmente, estudiosos começam a notar uma mudança no ambiente, uma 

dificuldade maior de se encontrar recursos, evidenciando então a necessidade de 

políticas para se manter os recursos, que começavam a se mostrar finitos.  

Diante desses fatos acontece em Estocolmo na Suécia, no ano de 1972, a 

primeira das conferências para tratar sobre a finitude dos recursos e traçar metas 

para a manutenção da qualidade do ambiente. Essa reunião intitulada: primeira 

conferência mundial sobre o homem e o meio ambiente foi de grande relevância, 

pois trazia à tona a degradação do ambiente pela ação antrópica. Entretanto não foi 

aceito porque propunha remediações inalcançáveis e/ou impraticáveis como o 

crescimento zero. 
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Contudo, surge então o conceito de economia verde, na qual o setor 

produtivo admite que o ritmo de consumo está avançando mas os recursos 

disponíveis não, e esse fato faz com que nasça políticas de manutenção dos 

recursos para que a produção possa continuar e não esteja fadada ao fracasso. 

Também em 1972, há a criação da rodovia transamazônica, que abriu as 

fronteiras que dificultavam o acesso ao norte do Brasil, permitindo assim uma maior 

movimentação à região amazônica, e também o aumento da exploração desse 

ecossistema. 

Diante das propostas feitas em Estocolmo, diferentes países reúnem-se 

novamente, agora em Oslo na Noruega, para tentar traçar novamente vertentes que 

possam unir a questão econômica e ambiental. Dessa reunião ocorrida em 1987, 

então, é elaborado o relatório “nosso futuro comum”, que ficou conhecido 

mundialmente pelo nome de relatório Bruntland, intitulado como tal em homenagem 

a primeira ministra do país, que traz pela primeira vez o termo desenvolvimento 

sustentável: “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente 

sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas 

próprias necessidades.” Ou seja, esse relatório propunha que fosse levado em 

consideração a disponibilidade de as próximas gerações conseguirem usufruir de 

um ambiente com qualidade. 

Também foi colocado em pauta o termo sustentabilidade, o qual prega que 

deve haver uma harmonia entre os fatores ambientais, sociais e econômicos e só 

assim, o modelo produtivo, a população e o meio ambiente teriam sucesso. 

Essa conferência foi de grande relevância. Entretanto não foi colocada em 

prática por diversos motivos, entre eles a escolha por diversos países em utilizar do 

crescimento econômico e não do desenvolvimento econômico ou ao ritmo capitalista 

que acaba deixando para depois a recompensação de seus danos, entre outros. 

Em 1988, é instaurada no Brasil a nova constituição, que reúne em seu 

interior leis que tratem do ambiente, como a criação da política nacional do meio 

ambiente, que de certa maneira barrou uma parte do processo de degradação, 

quando delimitou espaços de manutenção de recursos como as áreas de proteção 

permanente e as reservas legais, entre outros. Todavia a nova lei trazia em seu 

corpo brechas, que em boa parte das vezes desabriga o ambiente de proteção e 

permite o processo de degradação. 
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A economia continuou avançando, entretanto não houve grandes mudanças 

quanto a qualidade do meio. As medidas tomadas na maioria das vezes serviam 

para cumprir burocracias e não por uma consciência ambiental. 

Em 1992, ocorre então, no Brasil a intitulada ECO 92, uma reunião que veio 

para reforçar os preceitos estabelecidos em 1987 com o relatório Bruntland, e 

adentrar sobre o tema sustentabilidade. Nessa reunião são estabelecidas metas de 

desenvolvimento sustentável e é criada a agenda 21, um documento que trazia as 

vertentes de um crescimento baseado em bases sociais, ambientais e econômicas. 

Em 1997, acontece em Quioto no Japão outra conferência estabelecida 

entre diversos países para discutir novamente sobre fatores ambientais, dessa vez 

embasada em estudos que mostravam a diminuição da espessura da camada de 

ozônio, já discutida em outras reuniões e também o aquecimento global pelo 

aumento dos níveis de poluição da atmosfera terrestre. Diante desses fatos os 

países passaram a adotar medidas para amenizar esses problemas que se 

mostraram gravíssimos. A interrupção da emissão dos chamados 

cloroflúorcarbonetos amenizou em parte um dos problemas permitindo a 

recuperação da espessura da camada de ozônio, todavia ainda lidamos com os 

problemas de aquecimento global de forma simplória e não eficaz. 

Por mais que todas essas reuniões tenham tido grande valor, não pode-se 

dizer que as metas estabelecidas em seus planos foram realmente colocadas em 

prática, pois muitas dessas metas resultariam na mudança de setores de bens 

produtivos, motivo suficiente para ser deixado de lado os preceitos estabelecidos.  

Segundo Sachs (2005): 

 

“O Protocolo de Quioto. Mesmo se for integralmente implementado [...], 
mesmo assim, resolverá menos de um décimo do esforço que é necessário 
na redução da emissão dos gases do efeito estufa.” 

 

Contudo, pode-se notar que a partir dessas reuniões começa a surgir uma 

pressão dos mercados consumidores quanto a procedência dos produtos 

disponíveis no mercado, obrigando as empresas a aderir vertentes de produção 

mais limpa, de incentivos à manutenção do meio ambiente, de projetos de 

recuperação ambiental, entre outros. Surgem também normas especificas para estar 

de acordo com os padrões de sustentabilidade como a norma ISO 14.001 de 2012 
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que trata sobre marketing ambiental, ou seja, sobre como vincular a marca de certos 

produtos à produção consciente, como no caso da empresa de detergentes Ypê, 

que fez uma campanha de plantio de árvores a cada unidade de produto vendido, 

ligando seu nome diretamente ao meio ambiente. Também foi criada a ISO 22.000 

de 2012 que trata sobre a produção de alimentos e bebidas de forma responsável e 

sustentável desde o agricultor à mesa do consumidor, estabelecendo limites ao uso 

de produtos químicos e/ou que façam mal à saúde. 

Com a adoção do pacote tecnológico adotado após a revolução verde, a 

ocupação do cerrado se tornou extremamente lucrativa, expandindo o poder de 

oferta dos produtos brasileiros. Hoje, o país se tornou especialista na produção e 

exportação de carnes e grãos, por esse motivo há hoje uma crescente necessidade 

por parte dos produtores de ampliar seus domínios de plantio. 

Atualmente, o cerrado está sendo explorado “a todo vapor”, segundo 

Crestana (2006): 

 

“No estado de São Paulo, o cerrado foi quase totalmente destruído cedendo 
lugar para a agricultura intensiva de produção de grãos, cana-de-açúcar e 
laranja, além da pecuária e do reflorestamento. Atualmente, dos primitivos 
14% da área do Estado ocupados originalmente pelo cerrado, resta pouco 
mais de 1%, fragmentos localizados, geralmente em reservas oficiais [...]”  

 

Suas fronteiras começam a se tornar pequenas diante do avanço da 

produção agropecuária, e seus solos começam a apresentar-se saturados, deixando 

explícito um evento que passa a ser discutido por várias esferas, sobre a sua 

atuação para com o meio natural: a fronteira agrícola. 

A criação da rodovia transamazônica viabilizava o escoamento dos produtos 

do norte, mas gerou degradação. Com a saturação do cerrado as fronteiras 

produtivas começam a adentrar na mata amazônica, degradando em milhares de 

hectares por ano esse ecossistema de relevância para a manutenção da sadia 

qualidade de vida do homem e do ambiente como um todo. 

 A floresta amazônica desempenha importantes papéis, como a guardiã de 

diversas espécies bióticas e também de um patrimônio abiótico fantástico, também 

desempenha uma importante função no que se refere a manutenção do clima no 

país e ao regime de chuvas no Brasil como um todo. 
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Com a análise do que foi visto anteriormente, pode-se notar que a 

degradação do ambiente vem ocorrendo de forma significativa desde a descoberta 

do Brasil. Entretanto a preocupação com as modificações ambientais são recentes e 

por esse motivo incentivos à recuperação de ambientes florestais tornam-se 

extremamente necessários, pois, Infelizmente, hoje segundo dados divulgados pelo 

IBAMA (instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis) há 

uma supressão das áreas protegidas em ritmo avançado e a degradação do meio 

aumenta cada dia mais, por esse motivo a utilização de espécies florestais que 

conseguem restituir o local degradado e tem maior capacidade de “guardar” carbono 

se tornam cada vez mais bem vindas. 

A recuperação de áreas degradadas é uma prática que ocorre há muito 

tempo, sendo que diversas populações já adotaram esse sistema, diante da 

degradação de seus territórios. Todavia, na maioria das vezes essa recuperação é 

elaborada através do simples plantio de mudas, sem grandes pretensões quanto ao 

ambiente (Rodrigues; Gandolfi, 2004). Todavia a recuperação dos ambientes tem 

que ser vista como a estabilização ecodinâmica do meio, levando-se em 

consideração as características do solo, do ar, as espécies que serão atraídas 

permanentemente e as espécies migratórias, a oferta de água, entre outras. 

Todavia, muito se confunde os termos recomposição e restauração, como 

tendo o mesmo significado, todavia recomposição através de mudas de espécies 

florestais não deve ser confundida com restauração daquilo que já foi um dia, pois 

esse trabalho seria impossível, não só pelas características que se perderam no 

tempo, como também pela inadaptabilidade das espécies que ali habitavam às 

possíveis novas condições do local. 

Hoje a necessidade de recomposição florestal para amortizar parcelas 

daquilo que é retirado torna-se cada vez mais visível aos olhos do homem moderno, 

profissões na área ambiental começam a surgir com força e a produção sustentável 

é cada vez mais cobrada pelos consumidores. 

É lógico que não podemos parar o crescimento econômico, mas adotar 

vertentes de desenvolvimento econômico sustentável torna-se cada vez mais viável. 

Segundo a lei 9985/00 em seu artigo segundo inciso XIII: 
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“Recuperação significa: restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode 
ser diferente de sua condição original.” 

 

E Sánchez (2006) afirma: “que recuperação é o resultado da aplicação de 

técnicas de manejo visando tornar uma área degradada apta para um novo uso 

produtivo.” 

Há pouco, foi discutido em diversos meios de comunicação sobre o novo 

código florestal, o qual trazia uma série de questões, entre elas a recuperação de 

áreas perturbadas por ações antrópicas. Por mais que o código tenha diminuído as 

áreas de proteção, alguns locais receberam um foco maior com relação á sua 

manutenção e/ou recuperação, como as APPs, as reservas legais, os topos de 

morros, as matas ciliares, entre outros. 

Esse locais são de extrema importância para se manter a biodiversidade e a 

perenidade das espécies que utilizam dos recursos ali existentes. 

Esses locais têm extrema importância neste trabalho, pois segundo a 

resolução SMA (Secretaria do Meio Ambiente) 08/2008 a recomposição deve ser 

feita obrigatoriamente por espécies florestais nativas os lugares que sofreram ação 

antrópica negativa e que estão citados na lei como os exemplificados acima, e 

principalmente quando se trata de APPs. 

Segundo a lei n° 12651/12 em seu artigo 3°:  

 

“Área de proteção permanente é uma área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas.” 
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3 ÁREAS PASSÍVEIS DE USO DE FLORESTAIS: 

 

Florestais são vegetais pertencentes aos grupos das gimnospermas e 

angiospermas, as quais são itens indispensáveis dentro de grandes florestas clímax. 

As florestais hoje podem ser utilizadas com vários fins: além de atender os 

quesitos especificados em lei ou por não cumprimento dela, as florestais podem ser 

empregadas em técnicas como: enriquecimento via SAF (sistema agro-florestal), 

como adensamento de locais em degradação e também como enriquecimento de 

áreas perturbadas, entre outros.  

Atualmente muitos dos plantios de espécies florestais ocorrem por 

interferência da lei ambiental vigente, na qual as propriedades rurais devem 

recompor sua reserva legal, que segundo o novo código florestal é:  

 

“Área localizada no interior de uma propriedade rural, delimitada nos termos 
do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da 
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora 
nativa.”  

 

Essas áreas especialmente protegidas devem ter, de acordo com a lei, uma 

área mínima de preservação de suas características de fauna e flora, sendo fator 

determinante do tamanho dessa área a região em que a propriedade rural se 

encontra. De acordo com a mesma lei, devem ser obedecidos os índices mínimos de 

área vegetal nas propriedades, sendo que, a propriedade que apresentar área 

menor que a estipulada deve fazer a recomposição da área florestal com vegetação 

nativa. 

As áreas mínimas são apresentadas no artigo 12: 

 

“I - localizado na Amazônia Legal;  
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).” 

 

Ainda segundo lei a Amazônia legal compreende: 
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“Os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato 

Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de 

Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do 

Maranhão.” 

 

Além das reservas legais nas propriedades rurais, todas as propriedades 

sejam em área rural ou urbana devem ter conservadas as áreas de preservação 

permanente instituídas no novo código florestal, e assim como nas reservas legais, 

as áreas que apresentarem a área de proteção menor que o estabelecido por lei, 

devem ser recompostas com vegetação nativa. 

Essas áreas foram intensamente degradadas, segundo Borges et.al (2011): 

 

“Inicialmente, em 1965, as APPs eram conhecidas como ‘florestas de 
preservação permanente’. Essa nomenclatura gerava duplo sentido na 
interpretação da norma jurídica, pois se considerava de preservação 
permanente apenas as formações vegetais compostas por florestas. Isso 
fazia com que a norma não fosse cumprida nos locais onde não havia 
vegetação. Seguindo o espírito pela qual foi estabelecida, aparentemente, a 
norma não queria dizer bem isso. Este fato gerou a substituição do termo 
antigo e consolidação da ‘Área de Preservação Permanente’ (APP) nos 
textos legais vigentes.” 

 

Segundo o estabelecido nessa lei as áreas de preservação permanente são 

hoje descritas como: 

 

“Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 
ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de:  
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;” 
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III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento.” 

Infelizmente, hoje podemos notar uma grande interferência humana nas 

faixas marginais de cursos d’água por motivo da industrialização, da agropecuária e 

da especulação imobiliária, entre outros. Todos esses fatores acabam por invadir os 

limites da mata ciliar, resultando na intensa degradação dessa área de preservação 

permanente. A retirada da área vegetal da beira dos cursos d’água é um fator 

determinante para a possível alteração da qualidade e quantidade da água 

proveniente desse curso. Essa mata auxilia na preservação do curso d’água e 

desempenha diversos serviços ambientais à região em que se encontra. Além de 

participar do processo de evapotranspiração e de filtração de parte da poluição, essa 

camada ainda serve de barreira a erosão que pode vir a assorear esse curso de 

água em algum momento, entre outras características. As áreas de várzea, ou áreas 

de escoamento dos cursos d’água ainda desempenham importante papel como 

berçário de diversas espécies vegetais e animais, servindo como banco de 

sementes e mantenedor das áreas naturais. 

Crestana (2006) argumenta: 

 

“Pela sua estratégica localização, essas mata têm vocação de servirem 
como corredores naturais de ligação entre fragmentos e reservas florestais; 
exercem papel fundamental na manutenção da qualidade da água, na 
conservação da biodiversidade e do patrimônio genético da flora e da fauna. 
Se as matas ciliares do estado de São Paulo tivessem sido conservadas 
como rege a lei, bastaria interligá-las aos fragmentos de matas e reservas 
até então existentes, para que houvesse uma situação mais confortável em 
relação á conservação dos recursos florestais.” 

 

Podemos notar na tabela abaixo alguns benefícios das áreas de 

preservação permanente: 
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Valores associados às áreas de preservação permanente: 

Tabela 1: valores associados ás áreas de preservação permanente 

Critérios Meio urbano Meio rural 

Econômicos Influencia nos valores das propriedades 

positiva ou negativamente, de acordo com 

o tipo de vegetação e o tipo de utilização da 

área. Há custos de manutenção em áreas 

urbanas, demandando planejamento 

específico para que atinjam o fim esperado. 

Promove a manutenção de 

processos ecológicos que 

permitem a perpetuação da 

exploração econômica de 

atividades relacionadas à 

exploração das áreas rurais 

e de seus recursos. 

Ecológicos Sofre grande variação de acordo com os 

níveis de poluição decorrentes da atividade 

urbana, mas serve de abrigo para fauna 

remanescente e pode atuar 

preventivamente no controle de 

deslizamentos de terras e enchentes 

quando da existência de vegetação, de 

acordo com características do solo e 

topografia. 

Promove habitat para 

elementos da fauna, protege 

os corpos hídricos do 

assoreamento, contaminação 

por poluentes resultantes das 

atividades econômicas e 

serve como corredor 

ecológico, interligando 

maciços florestais. 

Paisagísticos Constitui-se em elemento básico das 

unidades de paisagem, funcionando como 

contraponto aos espaços construídos. 

Possui relevante importância 

paisagística. 

Físicos Reduz a poluição atmosférica e a sonora; 

influencia na temperatura da cidade; reduz 

a força e condiciona a circulação dos 

ventos; atua como ponto de absorção da 

água das chuvas e permite a absorção de 

lençóis freáticos; pode fornecer 

sombreamento para transeuntes e áreas 

livres para recreação dependendo do tipo 

de vegetação existente. 

Protege os processos 

ecológicos e pode ser 

explorado economicamente 

por meio do turismo 

(amenidades) ou outras 

atividades de baixo impacto. 

Psicológicos Serve a propósitos religiosos; permite o 

contato com a “natureza” para habitantes 

da urbe; pode permitir o lazer ativo e 

passivo, de acordo com as características 

do relevo e vegetação; pode ser elemento 

integrante da paisagem e identidade. 

Favorece a construção das 

relações do indivíduo com o 

meio que o circunda e entre 

os indivíduos. Para alguns 

grupos, pode ter função 

cultural e não meramente 

econômica. 

Fonte: (FISHER; SÁ, 2007) referenciado em BORGES et al. (2011). 
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Ainda segundo a lei são áreas de preservação permanente:  

 

“IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação; 
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado.  
Art. 6o  Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as 
áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a 
uma ou mais das seguintes finalidades: 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de 
terra e de rocha; 
II - proteger as restingas ou veredas; 
III - proteger várzeas; 
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público;  
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
militares. 
 IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância 
internacional.    

 

 
Todas as áreas de proteção citadas na lei necessitam de camada vegetal 

para a manutenção dos recursos presentes no local, sendo que, por esse motivo, a 

presença de espécies vegetais é imprescindível.  

Entretanto, segundo Mukai (2013): 

 

“[...] o art. 6º suprarreferido se constitui realmente num leque de normas 
gerais, pois em nenhum momento fixa metragens, abrangências, 
localizações, detalhes específicos, cabendo ao poder executivo 
(evidentemente, poderá ser o federal, o estadual ou o municipal) delimitar a 
sua abrangência.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art6ix
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Outra situação passível de recomposição florestal, é aquela na qual houve 

um descumprimento dos termos da lei, descoberto pelo órgão executor ou por 

denúncia de terceiros ao órgão responsável. Neste caso o proprietário pode pagar 

um valor estipulado pelo responsável competente e/ou deve recompor o ambiente 

degradado com espécies florestais nativas, cujo plantio e manutenção estarão 

sujeitos a fiscalização. Além disso, é obrigatório a entrega de relatórios de situação 

do plantio em datas estabelecidas ao órgão competente. 

Todavia, vale lembrar que as medidas adotadas para recomposição dessas 

áreas passíveis de recomposição florestal são tidas como medidas mitigatórias na 

maioria das vezes, pois se torna quase impossível restaurar o ambiente em sua 

forma natural, como afirma Bechara (2009): 

 

“As medidas mitigatórias, [...] são as que reduzem o impacto negativo sem, 
contudo, eliminá-lo – via de regra por falta de condições técnicas e 
tecnológicas. Dessa forma, alguma interferência no ambiente o 
empreendimento ainda causará,mas será bem menos relevante do que se 
nenhuma medida mitigadora fosse adotada. O plantio determinadas culturas 
no substrato de florestas nativas, como, p. ex., o cacau plantado na mata 
atlântica – sistema de cultivo conhecido como ‘cabruca’ -, mitiga os efeitos 
do desmatamento já que não se pratica o corte raso da floresta.”  

 

Hoje, os principais impactos ambientais giram em torno dessas duas áreas, 

principalmente das áreas de proteção permanente, por poderem ser encontradas em 

perímetro urbano, pois o aumento das áreas destinadas à produção agropecuária 

e/ou industrial, tendem a “engolir” as áreas preservadas, sem a preocupação do 

serviço ambiental prestado por essa camada vegetal que segundo Borges et.al 

(2011): “esses bens e serviços estão relacionados à regularização da vazão, 

retenção de sedimentos, conservação do solo, recarga do lençol freático, 

ecoturismo, biodiversidade, enfim, a uma infinidade de benefícios.”  

Segundo Rodrigues et.al (2007): 

 

“A intensa e difusa degradação dos ecossistemas naturais por todo o Brasil, 
realizada principalmente ao longo dos dois últimos séculos e ainda em 
curso frenético, desencadeou a necessidade premente de se encontrarem 
alternativas cientificas e técnicas capazes de orientar as atividades de 
recuperação de parte dessas áreas.” 
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Além dos plantios realizados por interferência da lei vigente, outra maneira 

de se utilizar das florestais é por uma técnica chamada SAF (sistema agro florestal). 

Segundo Amador e Viana (1998) os SAFs são: 

 

“Os sistemas agroflorestais (SAFs) são sistemas de uso da terra em que 
plantas de espécies agrícolas são combinadas com espécies arbóreas 
sobre a mesma unidade de manejo da terra.Existem entre as plantas 
interações ecológicas e econômicas, podendo-se combiná-las de forma 
complementar e sinérgica.” 

 

Ou seja, o SAF é um modelo de plantio no qual há a incorporação de uma 

atividade lucrativa, junto ás florestais. Esse sistema é muito útil, pois além de levar 

em consideração a recuperação de áreas degradadas dentro de propriedades rurais, 

ainda coloca espécies, economicamente lucrativas, junto à área de recuperação, as 

quais poderão, dependendo da espécie, trazer um aporte de nutrientes que 

favorecerão o plantio das árvores. 

Além do SAF, outra maneira de se utilizar das florestais e ter um ganho 

econômico, são os sistemas de enriquecimento. Esse sistema consiste no plantio de 

espécies florestais de valor econômico junto às nativas em áreas que precisam ser 

recuperadas.  

Esse modelo de plantio leva em consideração muitos aspectos que são 

extremamente relevantes, entre eles: geração de renda, consideração do fator social 

na recuperação, entre outros. 

Esse modo de plantio leva à geração de renda, pois o plantio de espécies de 

valor econômico junto ás florestais, vai ajudar no inÍcio da recuperação e, após a 

consolidação do plantio, essas podem ser retiradas e vendidas com alto valor 

econômico. Além disso, não vão devolver o carbono fixado à atmosfera, pois 

espécies com alto valor econômico são geralmente utilizadas em móveis e 

construções, ou seja, será um depósito de carbono; o mogno é um exemplo de 

espécie com alto valor agregado. 

Tanto o modelo SAF, como o modelo de enriquecimento levam em 

consideração o fator social, pois os agricultores não precisam perder um pedaço de 

seu terreno para a recuperação com florestais, o espaço destinado à recuperação 

pode ser consorciado à sua atividade produtiva, não trazendo prejuízos à sua 
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geração de renda, principalmente quando se trata de pequenas e médias 

propriedades. 
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4 ADUBAÇÃO 

 

As espécies florestais são vegetais complexos que precisam de condições 

“ideais” para seu desenvolvimento, portanto a preparação do local degradado de 

maneira apropriada torna-se extremamente relevante. 

E essa preparação passa por diversas etapas como: escolha de mudas 

apropriadas a condição local, modificação se necessária do nível de compactação 

do solo, abertura de covas em padrão apropriado, verificação de macro e micro 

nutrientes já presentes através de análises de solo, correção daqueles que estão 

deficientes, e manutenção de nutrientes através de diferentes formas de adubação, 

entre outros. 

Todos esses processos contribuem para que as mudas cresçam firmes e 

haja o menor número de perdas possível. 

A análise de solo é a precursora dos trabalhos com adubação e deve ser 

feita de maneira criteriosa a qual é descrita no boletim técnico número 100 da 

EMBRAPA. 

Após detectados quais os nutrientes disponíveis no solo pode ser  inserida a 

calagem, a qual é realizada após a detecção do nível hidrogeniônico do terreno, 

detectando o nível de acidez, podendo assim fazer a correção do pH do solo. Os 

solos no Brasil são geralmente ácidos, o que demandaria sua correção, entretanto 

as florestas nativas adaptam-se relativamente bem a esses tipos de solo (BEVOTE; 

NEVES, 2001). A calagem é feita normalmente por calcário que fornece ao solo 

quantidades de cálcio e magnésio que participam em processos bioquímicos nos 

vegetais. 

Assim que terminado o processo de calagem, deve ser realizado o processo 

de covamento e acondicionamento de nutrientes no solo, através das mais diversas 

formas de adubação. 

A técnica de adubação é utilizada há tempos por diversos povos, os egípcios 

já utilizavam em 600 a.C., o húmus formado na calha do Nilo para o plantio de trigo 

entre outros produtos. As feiras de flandres também apresentavam grandes 

quantidades de mercadores que vendiam o composto milagroso para os plantios, 

feitos a partir de lodo de esgoto e excreções animais. Segundo pesquisa da UFBA 

as cidades daquela época nunca foram tão limpas. 
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Tempos depois com o avanço das tecnologias descobriu-se que o milagre 

ocorria pelas moléculas existentes nos compostos, surgiu assim os adubos à base 

de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) e mais tarde os compostos a base de uréia.  

A necessidade de adubação parte do pressuposto que a homeostase 

ambiental foi rompida com atos que alteram a integridade do solo, ou seja, em um 

ambiente natural e sem interferências, os indivíduos retiram os nutrientes do solo 

para a manutenção de sua estrutura, entretanto o devolvem mais tarde com a 

decomposição de sua matéria. Esse processo chamado ciclagem da matéria é que 

mantém os ambientes em equilíbrio. Entretanto nos sistemas de grandes plantios há 

a retirada dos nutrientes e não há devolução, pois a matéria é levada a outro local, o 

que desequilibra as quantidades de compostos disponíveis para novas culturas. A 

partir disso faz-se necessário a recomposição de seus nutrientes básicos através 

das diversas maneiras de adubação. 

Os compostos mais utilizados são aqueles disponibilizados na forma sólida, 

não que os líquidos sejam dispensados, todavia seu manuseio é de maior 

complexidade o que favorece erros. 

Há duas fases principais de adubação: 

- a adubação de base; 

- a adubação de cobertura; 

A primeira é empregada no pré-plantio para uma correção prévia dos 

componentes faltantes ao solo. Essa etapa é característica de adubação com 

componentes químicos. Já a adubação de cobertura é empregada no sistema 

convencional e no orgânico e reside na aplicação dos compostos após o plantio das 

mudas, como uma maneira de recompor o que é retirado do solo, e também 

aumentar a oferta de nutrientes às florestais.  

Pode-se apontar aqui uma diferença marcante entre adubação química e 

orgânica: que é o tempo que cada tipo de adubação leva para fornecer os nutrientes 

às mudas. A adubação química fornece os minerais de forma rápida e logo após a 

aplicação, o que não significa que as plantas necessitem daquele mineral naquele 

momento, favorecendo a dissipação do material. Já a adubação ecológica fornece 

os nutrientes de forma vagarosa, na medida em que o composto é absorvido pelo 

solo, fornecendo-os no momento quase preciso aos vegetais.  

Por fornecer os nutrientes de forma rápida, a adubação química pode causar 

danos ao ambiente em que for inserida, pois os vegetais absorvem os nutrientes em 
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porções, sendo assim parte do adubo que foi empregado fica disponível no solo, 

sendo lixiviado e/ou percolado, podendo escoar para corpos d’água e causar 

eutrofização. A adubação orgânica também pode causar eutrofização, se mal 

empregada, entretanto os compostos orgânicos que são utilizados na adubação já 

estão estabilizados, e na maioria das vezes já estão presentes no solo, não 

representando uma alteração ao meio. 

Outra diferença marcante é a quantidade de adubo que vai ser empregada, 

por ser um material prensado, a adubação química é utilizada em pequenas 

quantidades, enquanto a adubação orgânica é utilizada em quantidades maiores, 

quando comparadas á química, todavia também deve ser considerado o preço que 

esses compostos são vendidos, enquanto o adubo orgânico, muitas vezes já está 

disponível no próprio estabelecimento, não representando um custo, a adubação 

química representa um custo representativo ao plantio. 

Como muitas vezes os compostos orgânicos já estão disponíveis na 

propriedade, faz-se necessário a estabilização/decomposição desses compostos, e 

a compostagem é a maneira mais difundida de estabilização. A compostagem de 

resíduos animais e vegetais apresenta-se como forma extremamente viável de se 

aproveitar os materiais disponíveis nas propriedades. 

A técnica de estabilização consiste na junção de produtos nitrogenados 

(restos de frutas, estercos, etc) e carbonados (palhas e outros) em proporções 

adequadas e na fermentação dessa mistura até sua decomposição, produzindo 

húmus. Esse composto é rico em nitrogênio, além de outros elementos essenciais a 

qualidade das mudas. 

Esse processo é extremamente viável e pode ser elaborado dentro da 

própria propriedade que alocará as florestais. Também apresenta baixo custo, pois o 

produto utilizado é geralmente um subproduto da atividade desempenhada no local, 

como por exemplo, as camas de animais, os restos de frutas e vegetais, a palhada 

resultante da colheita, entre outros. Sendo assim os maiores investimentos 

encontram-se na montagem da estrutura - a compostagem produz um líquido 

chamado chorume, o qual é tóxico e não pode entrar em contato com os lençóis 

freáticos presentes no solo, sendo portanto necessário a elaboração de uma 

estrutura de recolhimento apropriada - e também da mão de obra, pois o processo 

pede um manejo constante do material até sua total mineralização. Esses gastos 
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podem ser revertidos a médio e longo prazo, pela eficiência do sistema e com a 

economia na compra de fertilizantes de qualquer tipo. 

Esse processo também é muito difundido, pois leva em consideração a 

sustentabilidade dentro do local, ou seja, seus dejetos podem ser reaproveitados de 

maneira satisfatória e com baixo custo. 

Por esse motivo a adubação orgânica é tratada nesse trabalho como sendo 

o mesmo que a adubação ecológica, pois essa técnica, utiliza produtos orgânicos 

oriundos da atividade da propriedade, dando um contexto de reaproveitamento 

ecológico aos materiais. 

 

4.1 Adubação verde 

 

Ainda dentro do sistema orgânico, é normal antes de uma prévia orientação 

confundir os termos adubação orgânica e adubação verde como sendo a mesma 

coisa, portanto cabe neste trabalho uma diferenciação dos termos, com o fim de não 

haver confusões futuras acerca dos temas apresentados. 

A adubação verde consiste no aporte de nutrientes vindos de uma cultura 

secundária à cultura principal executada na propriedade, ou seja, a introdução de 

um vegetal para auxiliar na obtenção de nutrientes. 

O uso de uma segunda vegetação pode trazer vários benefícios à cultura em 

que se obtém lucro, desde o melhoramento do manejo das culturas, com o 

fornecimento de nitrogênio no caso das leguminosas ou controle de nematóides no 

caso das gramíneas, ao benefício econômico trazido pelas culturas. 

Segundo Barradas (2010): 

 

“[...] se o produtor detectar a presença de nematóides no solo que estejam 
limitando a produção da cultura comercial, a escolha deverá recair em 
espécie capaz de reduzir o potencial de inóculo desse micro-organismo no 
solo, como as crotalárias. Se a intenção do produtor é elevar a 
disponibilidade de nitrogênio no solo, a escolha deverá ser por uma 
leguminosa, capaz de incorporar ao sistema elevadas quantidades de 
nitrogênio através da fixação biológica. Ao contrário, se o solo contiver 
elevadas quantidades de nitrogênio, fruto de repetidas adubações com esse 
nutriente, deve-se preferir o cultivo de espécies da família das gramíneas, 
pois a palhada produzida tem maior capacidade de promover a imobilização 
de parte desse nutriente livre e que pode trazer problemas à produtividade 
da cultura comercial.” 
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Entretanto, a cultura adubadora deve ter atenção redobrada, pois segundo 

Barradas (2010) ela não deve ter seu ciclo completo, para evitar a inoculação de 

sementes e se tornar possível competidora da cultura de maior interesse, e ainda 

deve se ter um cuidado maior com o uso de gramíneas, pois essas podem se tornar 

invasoras em pouco tempo e acabar se tornando um problema e não uma solução. 

Assim sendo, a adubação verde vem como uma alternativa proposta pelo 

sistema orgânico, para o melhoramento do manejo de diversas culturas, podendo 

até obter lucro através do plantio consorciado, com a ressalva de que dentro desse 

processo o uso de mão de obra se torna indispensável. Contudo, os gastos com 

fertilizantes diminuem em grande quantidade, aumentando o lucro da produção. 

Seguem algumas culturas que podem usadas como adubo verde: 

 

Espécies de verão: 

Tabela 2: espécies de adubos verdes de verão. Fonte: (BEVOTE; NEVES, 2011) 

NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA PORTE 

ADAPTAÇÃO À 
BAIXA 

FERTILIDADE 

Stiolozobium aterrimum Leguminosa Médio Alta 

Stiolozobium SP Leguminosa Baixo Alta 

Canavalia ensiformes Leguminosa Médio Alta 

Crotalaria juncea Leguminosa Alto Alta 

Crotalaria juncea Leguminosa Alto Alta 

Cajanus cajan Leguminosa Alto Alta 

Glycine wightii Leguminosa Baixo Médio 

Dolichos lablab Leguminosa Baixo Médio 

Centrosema pubescens Leguminosa Médio Médio 

Tephosia cândida Leguminosa Médio Médio 

Calopag. Muconoides Leguminosa Médio Médio 

Pueraria phaseoloides Leguminosa Baixo Médio 

Arachis pintoi Leguminosa Baixo Médio 

Vigna unguiculata Leguminosa Médio Médio 

Helianthus annus Compositae Alto Médio 

 

 

 



39 
 

Espécies de inverno: 

Tabela 3: espécies de adubos verdes de inverno. Fonte: (BEVOTE; NEVES, 2011) 

NOME CIENTIFICO FAMÍLIA PORTE 

ADAPTAÇÃO À 
BAIXA  

FERTILIDADE 

Stiolozobium aterrimum Leguminosa Médio Alta 

Stiolozobium SP Leguminosa Médio Alta 

Canavalia ensiformes Leguminosa Médio Alta 

Crotalaria juncea Leguminosa Médio Alta 

Crotalaria juncea Leguminosa Baixo Alta 

Cajanus cajan Leguminosa Baixo Alta 

Glycine wightii Leguminosa Baixo Médio 

Dolichos lablab Leguminosa Médio Médio 

Centrosema pubescens Leguminosa Médio Médio 

Tephrosia cândida Leguminosa Médio Médio 

Avena strigosa Leguminosa Médio Médio 
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5 MODO DE UTILIZAÇÃO DAS FLORESTAIS  

 

Várias são as maneiras de se proceder uma recomposição florestal, 

segundo Crestana (2006): 

 

“A escolha do método de recomposição florestal mais 
adequado para uma determinada área vai depender de vários 
fatores, dentre os quais se destacam: o grau de degradação da 
área, o histórico da área, a disponibilidade de sementes e 
mudas no mercado, a existência de máquinas e implementos 
agrícolas e dos recursos financeiros disponíveis para tal fim.” 

 

Cada maneira de recomposição tende a levar em consideração ao menos 

um desses aspectos, e muitas vezes essas características da região são 

determinantes na escolha da maneira de recompor. 

Crestana (2006) propõe quatro maneiras de se proceder uma recomposição 

florestal, listadas abaixo. 

 

5.1 Regeneração natural 

 

Esse processo consiste no isolamento da área a ser recuperada por um 

espaço de tempo determinado para que o próprio meio faça a recuperação da área 

degradada, entretanto apresenta limites como: 

  

“[...] obrigatória a existência de remanescente florestal, de modo que os 
meios de recuperação biótica estejam presentes e possam atuar como 
banco de sementes, banco de plântulas, chuva de sementes e rebrota 
vegetativa de árvores cortadas.” (CRESTANA, 2006) 

 

Esse processo normalmente é utilizado em áreas em que houve pouco 

distúrbio e na qual a ação humana serve apenas como protetor de intempéries e 

ataques de animais. 
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5.2 Adensamento 

 

O segundo método é chamado de adensamento que segundo Crestana 

(2006) consiste em: “método de recomposição por meio do qual se promove o 

plantio de mudas das mesmas espécies já existentes na floresta, aumentando a 

quantidade de indivíduos que a compõem.” Ou seja, o adensamento como o próprio 

nome já diz, tem a função de aumentar o número de indivíduos presentes dentro de 

uma formação florestal. 

 

5.3 Enriquecimento 

  

O enriquecimento aparece como terceiro método e consiste no processo de 

plantio de árvores secundárias e/ou de grande porte para recompor áreas em que 

houve intensa retirada de árvores com valor econômico alto, sendo assim, o 

enriquecimento tenta devolver parte das espécies valorosas retiradas. 

O método de enriquecimento foi subdividido por Crestana (2006) em duas 

maneiras: o enriquecimento em faixas e o enriquecimento em ilhas de diversidade: 

 

5.3.1 Enriquecimento em faixas 

 

O enriquecimento em faixas consiste em: 

 

“Abrir faixas de um metro de largura atravessando a área, em intervalos que 
podem variar de 3 a 10m de distância. Dentro das faixas são abertas as 
covas de plantio distanciadas entre 2 e 5m. sempre que necessário, são 
feitas capinas manuais com coroas de um metro de diâmetro, num período 
aproximado de um ano.” (CRESTANA, 2006) 

 

5.3.2 Enriquecimento em ilhas de diversidade  

 

Já o enriquecimento em ilhas de diversidade consiste em: 

 

“[...] Implantar pequenos maciços em clareiras naturais ou mesmo abertas 
em áreas internas do fragmento ou capoeira. Cada ilha é composta por 
mudas de árvores pioneiras e não pioneiras e formada por 5 a 13 
indivíduos, podendo ter vários formatos.”(CRESTANA, 2006) 
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5.4 Reflorestamento em áreas degradadas 

 

O quarto método traz a implantação de reflorestamento em áreas 

degradadas, sendo que, esse método é o mais utilizado para plantios de 

recomposição de áreas de proteção, é também o modelo recomendado na maioria 

dos autos de infração que necessitam de relatório técnico de plantio, por esse 

motivo essa maneira de recomposição foi subdivido em seis tipos de acordo com a 

necessidade da recomposição em questão. 

Segundo Crestana (2006): 

 

“Esse método é aplicado em áreas de exploração agrícola por mais de dez 

anos e degradadas, desprovidas de espécies pioneiras e de banco de 

sementes, distantes de reservas ou fragmentos de mata e que, portanto não 

oferecem as condições predisponentes à regeneração natural ou que 

promovam o seu enriquecimento.” 

 

Antes de caracterizar cada uma dos tipos de recomposição faz-se 

necessária a apresentação de alguns conceitos: 

O processo de recomposição florestal deve ser sempre pensado seguindo 

os preceitos de um ambiente sem interferência, ou seja, em um ambiente natural as 

grandes florestas se desenvolvem a partir de um processo chamado sucessão 

ecológica, no qual, primeiramente surgem as primeiras camadas vegetais chamadas 

de ecese ou comunidade pioneira, esses indivíduos são os primeiros, os quais vão 

preparar o ambiente e fornecer os primeiros nutrientes para que outras comunidades 

possam vir a estabelecer-se nesse local. Essa outra camada, que vem após á ecese 

é chamada de seres ou comunidades intermediárias, na qual ainda não há uma 

comunidade totalmente equilibrada, mas os indivíduos já se apresentam bastante 

definidos, também é na seres que há uma maior diversidade de indivíduos, pois ele 

é a transição entre a ecese e a floresta clímax. A clímax, por fim, é a floresta 

estabelecida e em equilíbrio dinâmico constante, na qual os indivíduos encontram-se 

totalmente estabelecidos.  

Sendo assim, pode-se constatar que o processo de recuperação deve ser 

pensado de maneira a “imitar” os processos que ocorrem em um ambiente natural, 

pois as mudas só se estabelecem em um processo contínuo de sucessão. 
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Abaixo, é apresentado um quadro, no qual é apresentado as características 

dos vegetais que representam cada faze da sucessão. 

 

Figura 1: tipos de espécies florestais. Fonte: (RODRIGUES; BRANCALION; ISERNHAGEM, 2009)
  

Levando em consideração o processo de sucessão ecológica, Crestana 

(2006) propõe alguns métodos de reflorestamento: 

5.4.1 Linhas de espécies pioneiras alternadas com linhas de espécies não 

pioneiras 

O plantio dessa maneira pode proceder de duas formas, planta-se primeiro 

as mudas de pioneiras e após algum tempo planta-se as secundarias, sendo que as 

pioneiras vão preparar o ambiente para as secundárias ou pode-se fazer o plantio de 

ambas no mesmo momento. As mudas são distribuídas aleatoriamente aumentando 

a biodiversidade local. (CRESTANA, 2006) 
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Figura 2: representação do título 5.4.1. Fonte: CRESTANA (2006).  

 

5.4.2 Espécies pioneiras e espécies não pioneiras alternadas na mesma linha 

 

Essa maneira de plantio também apresenta grande diversidade de espécies 

e faz-se seguindo a lógica de alternar os indivíduos pioneiros e os secundários nas 

linhas de plantio tomando cuidado para que o mesmo aconteça nas colunas, isso 

aumenta o padrão de sombreamento. (CRESTANA, 2006) 

 

Figura 3: Representação do título 5.4.2. Fonte: CRESTANA (2006). 

 

5.4.3 Espécies pioneiras (de copa densa e copa rala), secundárias (mais 

exigentes e menos exigentes em luz) e clímax 

 

Há nesse modelo a exigência de conhecer melhor os processos ecológicos 

que envolvem as plantas, e a percepção melhor para oferecer as secundárias 
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condições propicias a seu desenvolvimento. Também gera grande diversidade no 

local implantado, entretanto pede um cuidado mais acentuado. 

 

Figura 4: Representação do título 5.4.3. Fonte: CRESTANA (2006). 

 

5.4.4 Nucleação ou ilhas de diversidade 

 

A nucleação é um processo de recomposição florestal, o qual tenta imitar o 

processo de recomposição natural, no qual espécies são alocadas em pequenas 

ilhas de espécies. 

Segundo Crestana (2006) há duas maneiras de fazer uma nucleação: 

 

5.4.4.1 Dois círculos concêntricos 

 

“Toda a área objeto de plantio abrange dois círculos concêntricos. O círculo 
central deverá abrigar 20% das mudas de espécies não pioneiras (NP). O 
círculo maior complementa os 100% da área, contemplando 80% de mudas 
de espécies pioneiras (P).” 
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Figura 5: representação do título 5.4.4.1. Fonte: CRESTANA (2006). 

 

5.4.4.2 Vários núcleos de espécies 

 

“oitenta Por cento (80%) da área é ocupada por vários núcleos de mesmo 
tamanho ou não, contendo espécies pioneiras (P) que circundam a ilha de 
diversidade (NP), que ocupa 20% da área total.” 

 

 

Figura 6: representação do título 5.4.4.2. Fonte: CRESTANA (2006). 

Nesse tipo de plantio a diversidade inicial não é muito alta, entretanto é o 

plantio executado pelo homem que mais se aproxima do modelo encontrado dentro 

de florestas naturais. 

 

5.4.5 Linhas de preenchimento e linhas de diversidade 

 

Nesse modelo as mudas são agrupadas em dois blocos, um com mudas de 

espécies pioneiras e secundárias de desenvolvimento super rápido, o qual recebe o 

nome de ilhas de preenchimento, e outro com espécies secundárias, o qual é 

chamado de ilha de diversidade. (CRESTANA, 2006) 
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“As linhas de preenchimento e as linhas de diversidade são dispostas no 

campo alternadamente, recomendando-se deixar repetidas e paralelas duas linhas 

de preenchimento nas bordaduras.” (CRESTANA, 2006) 

Segundo Bufo (2008): 

 

“[...] o grupo de preenchimento tem como função recobrir e sombrear 
rapidamente a área com heterogeneidade de sombreamento e de uso dos 
recursos, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento dos indivíduos 
do grupo de diversidade e, ao mesmo tempo, desfavorecendo a ocupação 
da área por espécies competidoras como gramíneas, lianas agressivas, 
etc.” 

 

 

Figura 7: representação do título 5.4.5. Fonte: CRESTANA (2006) 

 

5.4.6 Plantio segundo a aptidão ecológica das espécies 

 

Esse modo de plantio leva em consideração a interação ecológica que a 

muda escolhida vai causar na região do plantio, geralmente são escolhidas espécies 

que apresentam dominância de diversidade no local e sua importância para a 

manutenção do ecossistema ali presente. (CRESTANA, 2006) 

Segundo Crestana (2006): 
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“tendo-se como base os levantamentos fitossociológicos do local a se 
reflorestar, adota-se a proporção de 50% de espécies pioneiras, 37,5% de 
espécies de estrutura e 12,5% de espécies de diversidade, obedecendo ao 
espaçamento de 3m x 1,66m, ou seja, aproximadamente cinco metros 
quadrados por planta.” 

 

 

Figura 8: representação do título 5.4.6. Fonte: CRESTANA (2006) 
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6 METODOLOGIA 

 

A metodologia consistiu em:  
- Revisão bibliográfica por meio de artigos, dissertações e teses pesquisadas nas 

bases de dados como Scielo, Google acadêmico, Periódicos da CAPES entre 

outros, foi de grande utilidade o uso de livros e pesquisas que acercam o tema.  
- Registros fotográficos: foram registradas imagens do desenvolvimento do 

experimento montado em um sítio na cidade de São Roque que contou com 

presença de 36 mudas de espécies florestais nativas de mata atlântica de clima 

semi-decidual. 
Montagem de unidade demonstrativa como experimento: o experimento de 

campo contou com visitas quinzenais para avaliar a situação das mudas, verificação 

dos bioindicadores (desenvolvimento das espécies plantadas, altura, DAP, coloração 

das folhas, formação de copa, área ocupada para manutenção das plantas, espécies 

espontâneas que apareceram ao redor das mudas, variedade de plantas 

espontâneas dentre outros.) 
Também foram calculadas as estimativas dos custos no que se refere a 

adubação (levantamento de custos: preço do adubo + tempo gasto na aplicação 

(M.O). 
 

6.1 Descrição do experimento 

 

O experimento foi realizado em um sítio localizado na cidade de São Roque, 

no estado de São Paulo, o qual sofreu um ato de infração pela construção de uma 

cerca a menos de 30 metros de um curso d’água que passa dentro da propriedade, 

constituindo assim, intervenção em área de APP. Foi assim imposto pelo órgão 

competente, o plantio de 30 mudas de espécies florestais. Com isso, esse 

reflorestamento serviu para os estudos necessários ao presente trabalho. 

A montagem do experimento consistiu em etapas como: medição da área e 

definição do espaçamento, escolha do método de reflorestamento, análise de solo, 

determinação da quantidade de calcário, cálculo das quantidades de adubos 

orgânicos e químicos, preparação do local escolhido, escolha das espécies e plantio. 
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6.1.1 Medição da área e definição do espaçamento. 

 

A área disponível para o plantio totalizava aproximadamente 230 metros 

quadrados divididos em dois blocos, como foram alocadas 36 mudas (30 impostas e 

seis opcionais), foram utilizados 216 metros quadrados, pois foi utilizado o 

espaçamento de três por dois metros, totalizando 6m² por muda implantada. 

 

6.1.2 Escolha do método de reflorestamento. 

 

Foi implantado o método espécies pioneiras e espécies não pioneiras 

alternadas na mesma linha no bloco orgânico, como apresentado na figura 9, pois a 

área se apresentava mais descampada e com menos possibilidade de regeneração 

através de propágulos; e espécies colocadas aleatoriamente com a precaução de 

rodear as não pioneiras com espécies pioneiras, por motivo de sombreamento, no 

bloco químico, como apresentado na figura 10, o qual se encontrava mais próximo á 

uma camada vegetal e apresenta mais chances de receber sementes de espécies 

não pioneiras estabelecidas próximas ao local. 
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Figura 9: bloco orgânico do experimento. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

 

Figura 10: bloco B do experimento. Fonte: (SILVA, 2015) 
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6.1.3 Análise de solo. 

 

As amostras de solo foram colhidas seguindo as recomendações do boletim 

técnico IAC (Instituto Agronômico de Campinas) número 25, e encaminhadas ao 

laboratório. 

 

Figura 11: analise de solo do experimento. Fonte: faculdade Cantareira 

 

6.1.4 Determinação da quantidade de calcário 

 

A determinação da quantidade de calcário é apresentada no boletim técnico 

IAC n° 100, o qual determina que a necessidade de calagem é definida pela fórmula: 

 

 

Equação 1: necessidade de calagem 

 

Onde:  

NC é a necessidade de calagem; 

CTC é a capacidade de troca catiônica, disponível na análise de solo; 
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V2 é a quantidade de calcário recomendada, a qual é descrita no boletim 

como 50%; 

V% é a quantidade de calcário já determinada na análise de solo; 

PRNT é o potencial relativo de neutralização total, disponível na embalagem 

do calcário utilizado.  

Assim sendo: 

 

 

Equação 2: necessidade de calagem- calculo.  

 

Pelos cálculos a necessidade de calagem é de aproximadamente 1,082 

toneladas de calcário por hectare, ou seja, aproximadamente 650 gramas de 

calcário por cova. 

 

6.1.5 Cálculo das quantidades de adubos químicos e orgânicos 

 

O quadro abaixo traz as referências de adubação química necessária de 

acordo com a análise de solo realizada na região. 

 

Figura 12: quantidade de adubos a ser aplicado. Fonte: boletim técnico IAC n° 100. 

 

A análise de solo demonstrou 8 g/dm³ de matéria orgânica disponível, de 

acordo com a tabela: de 0-15 g/dm³ de MO, deve ser aplicado 60 Kg por hectare de 

nitrogênio. 

A análise também demonstra que há 7 mg/dm³ de fósforo disponível, como 

se aplica entre 6-12 mg/dm³ deve ser aplicado 50 kg de fósforo por hectare. 
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A análise para potássio foi de 1,9 mmol/dm³, sendo assim não necessária a 

aplicação do composto, pois segundo os parâmetros apresentados na análise 

realizada, o local apresenta quantidades maiores de 1,5 mmol/dm³ não sendo 

necessária a aplicação. 

Já a adubação ecológica foi calculada de acordo com a quantidade de 

nutrientes disponível no composto disponível na propriedade. Após realizada a 

compostagem da cama de cocheira, foram aplicados aproximadamente 900 gramas 

do composto em cada cova. 

 

6.1.6 Alocação das covas 

 

Figura 13: cova no padrão 40X40cm. Fonte: (SILVA, 2015)  

 As covas foram alocadas no espaçamento de 2x3 m, no padrão de 40x 40 cm, 

descrito no boletim técnico IAC n° 100, como mostram as figuras 13 e 14. 
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Figura 14: alocação das covas. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

6.1.7 Escolha das espécies. 

 

As espécies foram escolhidas de acordo com o manual Florestas de Crestana 

(2006), o qual apresenta uma lista de espécies que devem ser plantadas de acordo 

com a região bioclimática em que a região está inserida e também pela 

disponibilidade de mudas que o viveiro contratado dispunha. 

De acordo com a classificação do clima pelo sistema Kopen, descrito em 

crestana (2006), e mostrado abaixo, a região do experimento encontra-se na 

transição entre CWA e CWB, as quais são descritas abaixo como áreas de clima 

tropical de altitude com inverno seco e verão quente e região que engloba a grande 

são Paulo e serras baixas, com verão ameno respectivamente. As florestais 

escolhidas atendem as especificações descritas por esse sistema. 
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Figura 15: regiões bioclimáticas de São Paulo. Fonte: CRESTANA (2006) 

 

 

Figura 16: descrição das regiões bioclimáticas. Fonte: CRESTANA (2006) 

 

6.1.8 Plantio 

O plantio foi realizado no mês de maio de 2014 e contou com o plantio de 36 

mudas de espécies nativas, sendo 60% de pioneiras e 40% de não pioneiras, como 

descrito na resolução SMA 08/2008 e como apresentados na tabela e gráfico abaixo. 
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Tabela 4: número de espécies pioneiras e não pioneiras. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

ESPÉCIES NÚMERO 

Pioneiras 21 

Não pioneiras 15 

 

 

 

 

Figura 17: espécies pioneiras e não pioneiras. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

As mudas utilizadas são apresentadas na tabela e gráfico abaixo, também é descrito 

a quantidade total, no plantio orgânico e químico, de mudas por espécie florestal.  
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Tabela 5: espécies utilizadas no plantio. Fonte: (SILVA, 2015) 

ESPÉCIES 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR N° DE MUDAS 

Parapiptadeniarigida Angico da mata 3 

Eugenia leitonii Araçá- piranga 3 

Schinusterebinthifolius Aroeira mansa 3 

Cecropiapachystachya Embaúba branca 4 

Lonchocarpuscultratus Feijão cru 3 

Fícus insipida Figueira do brejo 4 

Allophyllusedulis Fruta de jacú 2 

Ingá vera Ingá do brejo 4 

Tabebuia roseoalba Ipê branco 3 

Genipa americana Jenipapo 3 

Cróton urucurana Sangra d’água  4 

 

 

 

Figura 18: gráfico da quantidade de cada espécie plantada. Fonte: (SILVA, 2015)  
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6.1.9 Plantas dispostas com adubação ecológica. 

 

O plantio orgânico contou com a presença de 17 mudas de espécies 

florestais nativas, como apresentado no quadro abaixo, sendo que nove delas são 

não pioneiras e oito são pioneiras devido a não presença de propágulos como já 

explicitado anteriormente. 

 

Tabela 6:quantidade de mudas no sistema ecológico. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

ESPÉCIES 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
N° 
MUDAS GRUPO SUCESSÃO  

Parapiptadenia rigida Angico da mata 2 Não pioneira 

Eugenia leitonii Araçá- piranga 1 Não pioneira 

Schinusterebinthifolius Aroeira mansa 2 Pioneira 

Cecropiapachystachya Embaúba branca 1 Pioneira 

Lonchocarpuscultratus Feijão cru 2 Não pioneira 

Fícus insípida Figueira do brejo 1 Pioneira 

Allophyllusedulis Fruta de jacú 1 Pioneira 

Ingá vera Ingá do brejo 2 Pioneira 

Tabebuia roseoalba Ipê branco 2 Não pioneira 

Genipa americana Jenipapo 2 Não pioneira 

Cróton urucurana Sangra d’água  1 Pioneira 

  
 

 Não houve despesas, quanto a utilização dos adubos orgânicos, pois foi 

utilizado o produto de compostagem de um resíduo presente na propriedade, ou seja 

o plantio orgânico contou apenas com as despesas básicas (água, luz, ferramentas, 

etc).   

 

 

6.1.10  Plantas dispostas com adubação química 

 

O plantio químico foi composto por 19 mudas, das quais seis são não 

pioneiras e 13 são pioneiras, por motivo da grande possibilidade de propágulos 

detectada no local, os dados são apresentados na tabela abaixo. 
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Tabela 7: quantidade de mudas no sistema químico. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

ESPÉCIES 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
N° 
MUDAS GRUPO SUCESSÃO  

Parapiptadenia rigida Angico da mata 1 Não pioneira 

Eugenia leitonii Araçá- piranga 2 Não pioneira 

Schinusterebinthifolius Aroeira mansa 1 Pioneira 

Cecropiapachystachya Embaúba branca 3 Pioneira 

Lonchocarpuscultratus Feijão cru 1 Não pioneira 

Fícus insipida Figueira do brejo 3 Pioneira 

Allophyllusedulis Fruta de jacú 1 Pioneira 

Ingá vera Ingá do brejo 2 Pioneira 

Tabebuia roseoalba Ipê branco 1 Não pioneira 

Genipa americana Jenipapo 1 Não pioneira 

Cróton urucurana Sangra d’água  3 Pioneira 

 
 
 

 O preço do adubo químico é de aproximadamente R$ 20,00 o quilograma, o 

que representa, em dados médios, aproximadamente, R$ 7000,00 por hectare, 

representando um custo representativo no plantio. 
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7 RESULTADOS  

 

A partir da analise metodológica utilizada, na qual houve a comparação entre 

crescimento e diâmetro da área peitoral (DAP), o qual mede o diâmetro da copa da 

árvore há aproximadamente 1,30m de altura, de onze espécies florestais nativas, 

durante 11 meses, de março de 2014 à fevereiro de 2015, pode-se notar que a 

adubação orgânica teve melhor desenvolvimento em detrimento da adubação 

química. 

De acordo com os dados de altura demonstrados no gráfico da figura 19, as 

mudas de Sangra d’água, embaúba brava e angico da mata tiveram um crescimento 

maior no sistema orgânico. A muda de aroeira mansa foi a única que se mostrou 

melhor no sistema químico, todavia não apresentava uma diferença de altura muito 

acentuada. As demais mudas tiveram crescimento equiparado, entretanto as mudas 

orgânicas apresentavam sinais de nutrição melhores que as do sistema químico, 

com coloração uniforme e ausência se pragas atacando as folhas. 

 

 

Figura 19: comparação entre as alturas dos sistemas orgânico e químico.Fonte: (SILVA, 2015) 

 

Com relação ao DAP, disponível no gráfico da figura 20, as mudas de 

figueira do brejo, Sangra d’água, jenipapo, embaúba brava, angico da mata e fruto 

de jacu destacaram-se no sistema orgânico, demonstrando mais um vez sua 
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eficácia, sendo que a única muda que apresentou melhores resultados no sistema 

químico em DAP foi o ingá do brejo. 

 

 

Figura 20: comparação entre o DAP dos sistemas orgânico e químico. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

A área adubada com material orgânico apresentou mais incidências de 

espécies invasoras, entretanto nenhuma delas representava ameaça de competição 

ás mudas. Já a área com adubação química apresentou baixa diversidade de 

invasores, a única espécie encontrada foi o capim braquiária, o qual foi detido com 

roçadas periódicas, pois representava risco ao crescimento das mudas. 

O custo de implantação também é um fator que prova a efetividade do 

sistema orgânico. Em relação á compra das mudas, plantio e despesas gerais 

(água, energia, entre outros) os sistemas se equipararam. Todavia o preço dos 

adubos e da mão de obra empregada resultou em uma grande diferença: o adubo 

orgânico já estava disponível na propriedade e não necessitou de gastos adicionais, 

já o orgânico representou um gasto médio de R$ 7000,00 por hectare; a mão de 

obra precisou ser disponibilizada mais vezes à área com adubo químico pela 

presença de capim invasor, totalizando cerca de três vezes mais visitas ao local para 

manutenção. 
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Houve a perda de apenas uma muda de ipê branco no sistema orgânico 

devido ás condições locais desfavoráveis e não houve perdas no sistema químico. 

Abaixo é apresentada uma série de imagens, as figuras 21 e 22 demonstram 

o crescimento da Sangra d’água e da embaúba brava no sistema ecológico, as quais 

tiveram o maior crescimento em altura. Já a figura 23 demonstra o crescimento da 

figueira do brejo no sistema orgânico, a qual foi a segunda colocada em DAP, 

perdendo somente para a Sangra d’água. 
 

 

 

Fonte: (SILVA, 2015) 

 

 

Figura 21: antes e depois da sangra d'água no sistema orgânico.  
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Figura 22: Antes e depois da embaúba brava no sistema orgânico. Fonte: (SILVA, 2015) 

 

 

Figura 23: figueira do brejo no sistema orgânico. Fonte: (SILVA, 2015) 
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8 CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados apresentados neste trabalho é notável a efetividade dos 

sistemas alternativos de adubação, na qual a utilização de materiais que antes eram 

tidos como estorvo, passa para a condição de matéria prima no plantio de mudas, 

passando assim de lixo a materiais de grande empregabilidade e valor econômico. 

O plantio de florestais, também é um tema com bastante valor, pois com a 

mudança do código florestal brasileiro, grande parte das propriedades brasileiras se 

encontram em desconformidade com a lei, necessitando recompor suas áreas com 

nativas. 

O ano de 2014 foi marcado pela falta de chuvas no estado de São Paulo, o 

que representou uma dificuldade no plantio de florestais, as quais necessitaram de 

um cuidado maior devido á baixa precipitação no local. Todavia esse fator adverso 

não prejudicou o andamento do experimento. 

O estudo é de grande relevância. Todavia ainda há muitos estudos a serem 

efetuados, como a diversificação dos métodos de plantio e o uso de diferentes 

adubos orgânicos em sistemas comparativos para se avaliar a efetividade deles em 

plantios entre outros. 

Sendo assim, ainda há um grande campo a ser explorado, os quais podem 

ser alvos de novas pesquisas na área de adubação e plantio de florestais.  
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