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1. Bioma: Mata Atlântica Estado: Rio Grande do Sul Município: Macha-
dinho

2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): Floresta Ombrófila Mista (Floresta de 
Araucária)

3. Tipo de área onde o Modelo/Estratégia foi testado: Área de 
Preservação Permamente (APP) – Nascentes

4. Objetivo de implantação do Modelo: Restauração ecológica e prote-
ção de nascentes utilizando-se talhões facilitadores por meio de plantio 
de mudas.

5. Aplicabilidade do Modelo: pode ser utilizado independentemente do 
número de módulos fiscais da propriedade. 

6. Histórico da área: Área implantada pelo Projeto Nascentes em 2012. 
Proteção e restauração ecológica no entorno de nascentes, através do 
plantio de enriquecimento com espécies florestais nativas e técnica de 
talhões facilitadores.

7. Condições gerais da região com relação a solo e relevo: relevo  on-
dulado/acidentado; vegetação Floresta de Araucária, característica do 
norte do estado; clima temperado úmido; hidrografia; região banhada 
pelos rios Uruguai e Inhandava; solos partes altas Nitossolo Vermelho,  
Cambissolo Haplico, Neossolo Litólico, Neossolo Flúvico, afloramento 
de rocha; solos partes baixas Nitossolo Vermelho, Cambissolo Háplico, 
Neossolo Litólico, Gleisssolo Háplico, Neossolo Flúvico.



8. Descrição passo a passo para a implantação e monitoramento do Mo-
delo/Estratégia:

Isolamento da área com cerca
A proteção é um dos primeiros passos que deve ser realizado em áreas 

com presença de pecuária, tanto em áreas onde se deixará a regeneração natural 
ou em áreas onde pretende-se realizar o plantio de mudas de espécies florestais 
nativas. Em ambos os casos a cerca deve apresentar o primeiro fio de arame com 
altura mínima de 50 cm para facilitar a circulação da fauna, principalmente animais 
silvestres que auxiliam na dispersão de frutos e sementes na medida em que ocor-
re a regeneração do ambiente.

Plantio de espécies florestais nativas – talhões facilitadores
Os talhões mistos ou talhões facilitadores (TFs) são plantios mistos de di-

versas espécies florestais nativas, planejados para facilitar a sucessão ecológica 
desde o começo e de forma duradoura, pela associação de dois princípios bási-
cos: dinâmica das copas e nucleação. Baseia-se no plantio de diferentes espécies 
de acordo com perfil e a característica ecológica. 

É um método de restauração ecológica que baseia-se na classificação das 
espécies em abrigo ou matriz, que são as espécies de crescimento rápido e com 
perfil de copa que recobrem rapidamente o terreno, evitando a competição por 
gramíneas e favorecendo as espécies de crista, que são as espécies de cresci-
mento mais lento e que necessitam de certo sombreamento na fase inicial de de-
senvolvimento. Os detalhes do perfil das espécies são explicados na publicação 
de CARPANEZZI & CARPANEZZI, 2006; CARPANEZZI & NICODEMO, 2009).

Este método leva em conta a dinâmica de copas desejada, onde o fecha-
mento das copas do abrigo, recobrindo o terreno, deve ser rápido (idealmente, 
em 12 meses ou menos), para controlar as gramíneas, que prejudicam muito o 
crescimento das espécies plantadas. Depois, a partir de uns cinco anos de idade, 
o dossel deve ir abrindo lentamente, por auto desbaste do abrigo, para permitir o 
desenvolvimento de espécies da crista e de espécies vindas de fontes de semen-
tes naturais, trazidas principalmente por animais (CARPANEZZI & CARPANEZZI, 
2006; CARPANEZZI & NICODEMO, 2009). A dinâmica de copas do talhão facili-
tador pode ser considerada uma variante do conhecido sistema silvicultural shel-
terwood (indução da regeneração sob abrigo, por cortes progressivos), dirigida a 
plantações mistas para RED.

As espécies devem ser escolhidas conforme a região bioclimática da área 
a ser recuperada e as características edafoclimáticas. No Bioma Mata Atlântica, 
temos diversas formações florestais como por exemplo: Floresta Ombrófila Mista 



(Mata de Araucária), Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semi-de-
cidual e Floresta Estacional Decidual. Cada uma destas formações florestais 
apresenta suas espécies nativas características e ocorrem em determinadas 
regiões. Estas formações florestais podem ser utilizadas como referência para 
recuperação de ambientes localizados na mesma região. Para o Estado do Pa-
raná existe um mapa específico das regiões bioclimáticas e espécies (CARPA-
NEZZI, A. A.; CARPANEZZI, O. T. B., 2006). A proporção de espécies deve se-
guir como base a característica ecológica, podendo ser utilizado inicialmente a 
proporção de 50% de espécies de abrigo e 50% de espécies de crista, ou então 
40% espécies de abrigo e 60% crista, conforme o perfil de cada área a ser recu-
perada. Não existe um padrão único, sendo a proporção determinada de acordo 
com as características de cada local. Após a divisão inicial entre abrigo e crista 
são determinados os percentuais relativos as espécies pioneiras e secundárias 
iniciais (com características de abrigo) e secundárias tardias e climácicas (com 
características de crista).

Esquema/desenho do Modelo/Estratégia:

No croqui pode-se observar um exemplo de plantio na proporção de 1:1 
(P:S) de Pioneiras e Secundárias, em plantio alternado (Figura 1), com espaça-
mento de 2,5m entre plantas na linha e 2,5m entre linhas.  As espécies utiliza-
das são apresentadas na Tabela 1. Área foi cercada e isolada temporariamente 
dos animais. Deve-se adaptar a quantidade total de mudas ao tamanho total da 
área disponível.
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Figura 1. Conformação de plantio – croqui de distribuição das mudas.  (P) Es-
pécie Pioneira; (S) Espécie Secundária. Plantio de forma alternada entre linhas 
adjacentes. 



Tabela 1. Nomes populares e científicos das espécies utilizadas.

Nome popular Nome científico
1 Açoita-cavalo Luehea divaricata
2 Angico-vermelho Parapiptadenia rigida
3 Araçá Psidium cattleianum
4 Aroeira Schinus terebenthifolius
7 Bracatinga Mimosa scabrella
8 Branquilho Sebastiania commersoniana
9 Cambaí-amarelo Sesbania virgata
5 Canafístula Peltophotum dubium
6 Cerejeira Eugenia involucrata
10 Cocão Erythroxylum deciduum
11 Goiaba-serrana Acca sellowiana
12 Guabiju-de-espinho Myrcianthes pungens
13 Guabiroba Campomanesia xanthocarpa
15 Guajuvira Cordia americana
14 Guamirim Eugenia uruguayensis
16 Ingá Inga aff. vera
17 Ipê-roxo Androhanthus albus
18 Louro-pardo Cordia trichotoma
19 Pau-de-andrade Persea major
20 Pessegueiro-bravo Prunus myrtifolia
21 Pitanga Eugenia uniflora
22 Vime Salix viminalis



Figura 2. Proteção de nascente. Projeto Nascentes. Machadinho-RS. Foto: 
Emiliano Santarosa.

Figura 3. Exemplo de nascente em fase de recuperação, com isolamento (cer-
ca) e plantio de mudas de espécies florestais considerando o método de talhões 
facilitadores. Verifica-se espécies com desenvolvimento mais rápido (abrigo) 
e espécies com desenvolvimento mais lento (crista), formando a dinâmica de 
copas para restauração ecológica. Machadinho-RS. Foto: Emiliano Santarosa.



9. Avaliação: 

Finalizado. A estratégia pode ser replicada em outras regiões, desde que planeja-
do de acordo com as condições edafoclimáticas de cada local, principalmente em 
relação a escolha das espécies florestais e espaçamentos.
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