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1. Bioma: Mata Atlântica  Estado: Paraná  Município: Porto Vitória-PR

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

3. Tipo de área onde o Modelo/Estratégia foi testado: Área de 
Preservação Permanente (APP) – Mata ciliar.

4. Objetivo de implantação do Modelo/Estratégia: Restauração eco-
lógica de mata ciliar utilizando o método de talhões facilitadores com 
plantio de mudas.

5. Aplicabilidade do Modelo/Estratégia: pode ser utilizado independen-
temente do número de módulos fiscais da propriedade. 

6. Histórico da área: A área possui características típicas de agricultura 
familiar (pequena propriedade, com mão-de-obra familiar e iversifica-
ção da produção), no qual a principal atividade é a produção de gado 
leiteiro.

7. Condições gerais da área com relação a solo e relevo:

A unidade está localizada numa região com topografia suave a ondulada, com 
média de 744m de altitude, situada na Bacia Hidrográfica do Iguaçu. A unidade 
localiza-se na região fitogeográfica classificada como montana (ITCG, 2009) e 
com formação de Floresta Ombrófila Mista (Florestas com Araucária). O clima 
da região é classificado como Cfb, clima subtropical com verão ameno, segun-



do Köppen. Os tipos de solos predominantes na região são Neossolos e Nitosso-
los, com pequena ocorrência de Latossolos e Cambissolos. 

8. Descrição passo a passo para a implantação e monitoramento do 
Modelo/Estratégia:

Início de restauração de APP em mata ciliar com isolamento da área (cerca) e o 
plantio de espécies florestais nativas (método de talhões facilitadores) realizado 
em 2005. Recuperação de área de preservação permanente em 2,7 km de exten-
são, ao longo de um rio que corta a propriedade. Foi realizado o isolamento da fai-
xa de 30 metros de cada lado, conforme a legislação ambiental em vigor em 2005.

O cultivo florestal em sistema de ILPF, dividida em duas áreas de, aproxi-
madamente, 2,8ha cada, é complementar em termos de renda, proporcionando 
também outros benefícios na produção, principalmente de gestão e organização 
da propriedade, devido a interação entre os diferentes componentes. O produtor 
ainda tem atividade de olericultura, no qual os produtos (hortaliças) são vendidos 
para consumo in natura, principalmente nas escolas do município. O acompanha-
mento da propriedade é realizado por técnicos da Emater de Porto Vitória-PR.

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 clas-
sificação 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 espé-
cies de crista, que são as espécies de crescimento mais lento e que 
necessitam de certo sombreamento na fase inicial de desenvolvimen-
to. 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 fechamento 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 plan-
tadas. Depois, a partir de uns cinco anos de idade, o dossel deve ir 
abrindo lentamente, por auto desbaste do abrigo, para permitir o de-
senvolvimento de espécies da crista e de espécies vindas de fontes 
de sementes naturais, trazidas principalmente por animais (CARPA-
NEZZI & CARPANEZZI, 2006; CARPANEZZI & NICODEMO, 2009). 
A dinâmica de copas do talhão facilitador pode ser considerada uma 
variante do conhecido sistema silvicultural shelterwood (indução da re-
generação sob abrigo, por cortes progressivos), dirigida a plantações 
mistas para RED.

As espécies devem ser escolhidas conforme a região bioclimá-
tica 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 Om-
brófila Densa, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacio-
nal 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 Esta-
do do Paraná existe um mapa específico das regiões bioclimáticas e 
espécies (CARPANEZZI, A. A.; CARPANEZZI, O. T. B., 2006). A pro-
porção de espécies deve seguir 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 recuperada. 



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 ini-
ciais (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 espa-
çamento aproximadamente de 2,5m entre plantas na linha e 2,5m entre-linhas. 
Área cercada (isolada temporariamente dos animais). Deve-se adaptar a quanti-
dade 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. Espécies florestais utilizadas, número de mudas e taxa de replantio.

1) MATRIZ (50%) =  945 mudas x 10% replantio = 1040 und

Espécie Quantidade de mudas/ha Taxa de replantio

Bracatinga 1040 50%

2) CRISTAS - Espécies secundárias (40%) = 756 mudas x 10% replantio = 832 
und

Espécie Quantidade de mudas/ha Taxa de replantio

Araticum 42/ha x 2 há 84 2%

Araucaria 228/ha x 2 há 456 11%

Angico-vermelho 146/ha x 
2 há

292 7%

Cedro 42/ha x 2 há 84 2%

Canjarana 146/ha x 2 há 84 2%

Inga 146/ha x 2 há 292 7%

Capororoca 63/ha x 2 há 126 3%

Branquilho 63/ha x 2 há 126 3%

Pata-de-vaca 63/ha x 2 há 126 3%

3) Copas (10%)  = 189 mudas x 10% replantio =  208 und

Espécie Quantidade de mudas/ha Taxa de replantio

Cereja 42/ha x 2 há 84 2%

Pitanga 42/ha x 2 há 84 2%

Uvaia 42/ha x 2 há 84 2%

Guabiroba 42/ha x 2 há 84 2%

Sapopema 42/ha x 2 há 84 2%



9. Custo total de implantação/ha (R$): R$ 3.172,00 para 2,77 ha.

10.  Detalhamento dos custos:

Tabela 2. Itens utilizados e valores associados.

Item Descrição Valor (R$)
1 3.780 mudas de espécies nativas – (vi-

veiro prefeitura)
2 3.520 – metros de cerca arame 

liso Z –  700   
840,00

3 Sc. Adubo 4-14-08                                35,00

4 5 kg de Iscas Formicida granulado        45,00
5 200  unid. Palanques para cerca 20x 20 

pol.
1.050,00

6 294 un. de balancim para cercas.                         352,80

7 4 unid. tubos de concreto 1,0  x  1,0 m   400,00
8 Mão de obra                                                       450,00

Custo Total                                                                   3.172,00

11.  Avaliação:

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