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RESUMO 

A restauração de ecossistemas é o foco desta década, buscando a reversão da degradação de 

ambientes, como a Caatinga, que integra os ambientes semiáridos que cobrem 47% da 

superfície terrestre e abarca uma alta diversidade distribuída em 912.000km² do território 

brasileiro. O objetivo deste trabalho foi identificar espécies e composições de comunidades que 

possam garantir um maior sucesso de restauração na Caatinga. Para isso, analisamos por cinco 

anos a primeira coorte do experimento BrazilDry localizado na Floresta Nacional de Açú (Rio 

Grande do Norte, Brasil), um experimento que manipula riqueza e composição de espécies. 

Testamos quais espécies e comunidades apresentam: (1) estabilidade na mortalidade da 

primeira coorte (apenas para espécies) em termos de porcentagem de sobrevivência, (2) média 

em altura, (3) crescimento anual médio, (4) produção de biomassa fotossintetizante, e (5) 

diâmetro acima do solo (DAS). Todas as variáveis investigadas se mostraram 

significaticamente diferentes entre espécies. Encontramos que apenas a Amburana cearensis 

não apresentou sobrevivência de espécimes da primeira após 5 anos e 12 espécies apresentam 

alguma estabilidade na curva de sobrevivência da coorte. A Mimosa tenuiflora foi a espécies 

que apresentou as maiores médias em todas as variáveis analisadas. Para as composições de 

espécies dentro de comunidades plantadas, apenas a sobrevivência e a biomassa 

fotossintetizante diferiram significativamente, onde a monocultura de M. tenuiflora apresentou 

as maiores médias. A curva de sobrevivência de algumas espécies apresenta alguma 

estabilidade entre 2 a 4 anos, no entanto não podemos considerar estabilidade em todas elas. A 

sobrevivência das composições apresenta bons resultados, não somente entre monoculturas de 

espécies de alta sobrevivência, mas plantadas em comunidades de níveis de diversidade 

diferentes. A biomassa fotossintetizante nas comunidades foi impulsionada pela presença da 

espécies M. tenuiflora, devido a sua alta produção foliar ao longo dos anos. Assim, a identidade 

genética das espécies e os seus estágios de sucessão podem explicar o acúmulo de biomassa 

fotossintetizante ao longo do tempo dentro de comunidades. Este trabalho traz uma seleção de 

espécies nativas e comunidades que desempenham bons resultados ao longo de 5 anos de 

restauração na Caatinga, apresentando seus potenciais na recuperação de áreas degradadas.  
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ABSTRACT 

The restoration of ecosystems is the focus of this decade, seeking to reverse the degradation of 

environments such as the Caatinga, which is part of the dryland forest environments that cover 

47% of the land surface and include a high diversity distributed over 912,000km² of Brazilian 

territory. The aim of this work was to identify species and community compositions that can 

ensure greater restoration success in the Caatinga. For this, we analysed for five years the first 

cohort of the BrazilDry experiment located in Açú National Forest (Rio Grande do Norte, 

Brazil), an experiment that manipulates species richness and composition. We tested which 

species and communities exhibit: (1) stability in mortality of the first cohort (species only) in 

terms of percent survival, (2) mean height, (3) mean annual growth, (4) photosynthesizing 

biomass production, and (5) aboveground diameter (DAS). All investigated variables were 

significantly different among species. We found that only Amburana cearensis did not present 

survival of specimens from the first cohort after 5 years and 12 species showed some stability 

in the cohort survival curve. The Mimosa tenuiflora was the species that presented the highest 

averages in all variables analysed. For species compositions within planted communities, only 

survival and photosynthesizing biomass differed significantly, where the monoculture of M. 

tenuiflora presented the highest means. The survival curve of some species presents some 

stability between 2 and 4 years, however we cannot consider stability in all of them. The 

survival of the compositions presents good results, not only among monocultures of species 

with high survival, but planted in communities with different levels of diversity. The 

photosynthesizing biomass in the communities was driven by the presence of the specie M. 

tenuiflora, due to its high leaf production over the years. Thus, the genetic identity of species 

and their successional stages may explain the accumulation of photosynthesizing biomass over 

time within communities. This work brings a selection of native species and communities that 

perform well over 5 years of restoration in the Caatinga, presenting their potentials in the 

recovery of degraded areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Restoration; Survival; Species Selection; Dryland; Communities. 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10 

2. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 12 

2.1. Local de estudo ...................................................................................................... 12 

2.2. Delineamento do experimento ............................................................................... 13 

2.3. Monitoramento ...................................................................................................... 15 

2.4. Cálculo das variáveis resposta .............................................................................. 15 

2.5. Análises estatísticas ............................................................................................... 16 

3. RESULTADOS ....................................................................................................... 17 

4. DISCUSSÃO ........................................................................................................... 30 

5. CONCLUSÃO ......................................................................................................... 33 

6. REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

1. INTRODUÇÃO 

O período entre 2021-2030 está determinado como a Década da Restauração de 

Ecossistemas pelas Nações Unidas (https://www.decadeonrestoration.org/) que busca combater 

e reverter o avanço da degradação dos ecossistemas, usando a restauração ecológica como 

ferramenta para melhoria do bem-estar humano e da conservação da biodiversidade. Essa 

década representa também um importante passo para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (https://sdgs.un.org/goals). Dado que as altas taxas de 

degradação das últimas décadas intensificaram o processo de desertificação, representando uma 

ameaça significativa ao desenvolvimento humano (Millenium Ecosystem Assesment, 2005).  

Um dos grandes desafios, para alcançar esses objetivos seria a restauração efetiva das 

florestas sazonalmente secas. Os ecossistemas de florestas sazonalmente secas estão presentes 

em 47% da superfície terrestre, podendo se expandir de 51% até 56% em área de cobertura ao 

redor do mundo até o final do século XXI (Huang et al., 2015). A restauração desses ambientes 

é complexa devido aos períodos de seca prolongada que ocorrem nesse ecossistema. Isso se 

soma à imprevisibilidade dos períodos chuvosos, fator limitante ao estabelecimento e 

sobrevivência das plântulas, que muitas vezes necessitam de irrigação suplementar em locais 

abertos no verão (Williams-Linera et al., 2011; Vallejo, 2012). Dessa forma, uma abordagem 

de restauração de florestas sazonalmente secas precisa levar em consideração, não somente uma 

compreensão dos processos ecológicos que regulam o estabelecimento e sobrevivência das 

comunidades de plantas restauradas, mas também intervir localmente com métodos de 

restauração ativa (Quesada et al., 2009; revisão de Yirdaw et al., 2017).  

A Caatinga brasileira, distribuída por 912.000km² do território brasileiro, predominando 

no Nordeste do país e 11% do território nacional (Queiroz et al., 2017; MMA, 2011; 

https://antigo.mma.gov.br/biomas/caatinga), é uma representante das florestas sazonalmente 

secas que apresenta uma grande diversidade e endemismo florístico distribuída por diversas 

ecorregiões (Banda et al., 2016; Silva & Souza, 2018). No entanto, a pressão de desmatamento 

tem levado a perda de mais de 50% de sua vegetação e aumentado sua susceptibilidade ao 

processo de desertificação, com estimativas de aumento de núcleos de desertificação na última 

década (Antongiovanni et al., 2018; Bezerra et al., 2020). Além disso, a vegetação 

remanescente está sob constante distúrbio crônico antropogênico, o qual afeta negativamente a 

regeneração de comunidades vegetais podendo gerar aumento na mortalidade de mudas e 

expansão de novas áreas secas (Huang et al., 2015; Ribeito et al., 2015; Antongiovanni et al., 

2020). A soma desses fatores é motivo de preocupação, visto que a Caatinga é uma região que 

apresenta alta sensibilidade às mudanças climáticas, e projeções de modelos climáticos 



 

11 

 

apresentam um cenário negativo de aumento de temperatura e redução de pluviosidade (Salazar 

et al., 2007; Seddon et al., 2016), aumentando a complexidade do sucesso de restauração. 

Assim, investir em técnicas de restauração que revertam a degradação desse ecossistema é uma 

forma de tentar garantir no futuro a manutenção de processos ecológicos, tal como os seus 

serviços ecossistêmicos (Manhães et al., 2016; Costa et al., 2021) e sua potencialidade como 

sumidouro de carbono (Mendes et al., 2020). Dessa forma, seria necessário investigar potenciais 

espécies e comunidades nativas mais resistentes e resilientes que possam auxiliar na 

recuperação dessas áreas degradadas. 

 A compreensão do desempenho pós plantio das espécies de plantas de ambientes 

semiáridos se torna importante para selecionar corretamente quais espécies poderiam apresentar 

melhores respostas durante a restauração deste ecossistema. Estas espécies, também, costumam 

apresentar rápido crescimento quando em alta disponibilidade de água, no entanto, pode haver 

um aumento na mortalidade devido à dessecação quando são submetidas a ambientes 

degradados (Hammod, 1995; Holl et al., 2000; Meiado et al, 2012). Como consequência, há 

uma redução na sobrevivência do plantio das mudas em ambientes secos degradados, o que 

revela a necessidade de melhoramento nos métodos de restauração nestes ambientes (Singh & 

Rathod, 2006; Vieira & Scariot, 2006).  

 Projetos recentes de restauração da Caatinga vêm produzindo e transplantando mudas 

de raízes grandes com grande sucesso de sobrevivência (Ganade et al. em prep.). Visto que as 

espécies de Caatinga conseguem atingir aproximadamente 1m de raiz por volta de 3 meses 

crescendo em tubos longos em casa de vegetação (Pinheiro, 2016). Para a Caatinga sabe-se 

também que uma maior riqueza e diversidade filogenética de espécies arbóreas pode trazer 

maior estabilidade da vegetação e melhorar os serviços ecossistêmicos (Mazzochini et al., 2019, 

Manhães et al. 2016). A riqueza de espécies em ambientes semiáridos é um fator fundamental, 

independente da escala e nível trófico, para o funcionamento desses ecossistemas (Maestre et 

al., 2016). Evidências crescentes revelam que a diversidade de espécies favorece a 

complementariedade de uso de recursos pelas espécies da comunidade ao longo do tempo por 

meio, por exemplo, da entrada e incorporação de N (Fargione & Tilman, 2005). 

Adicionalmente, a resistência à entrada de espécies invasoras pode ser promovida em 

comunidades diversas (Fargione et al., 2007). 

O uso de espécies facilitadoras na composição da comunidade plantada pode ser também 

positivo para projetos de restauração. As espécies enfermeiras tem a capacidade de melhorar os 

índices de sobrevivência e crescimento de espécies de interesse (espécie “alvo”), pois a sua 

presença melhora a disponibilidade de recursos no solo (Zou et al., 2005), além de aumentar a 
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riqueza de espécies por expandirem o nicho das espécies menos adaptadas (Soliveres et al., 

2011). Em ambientes semiáridos, espécies facilitadoras comumente fornecem funções 

importantes na estruturação de comunidades ao redor do mundo (Soliveres & Maestre, 2014). 

Na Caatinga, existe um gradiente entre espécies competidoras e facilitadoras, na qual as 

espécies enfermeiras são mais frequentes e desempenham funções importantes para o 

melhoramento da germinação, estabelecimento, crescimento e sobrevivência de plântulas 

colonizadoras (Paterno et al., 2016; Fagundes et al., 2018). 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo identificar espécies e composições que 

apresentem um bom potencial de restauração em área degradada na Caatinga. Sobre as espécies 

arbóreas, queremos identificar (1) quais espécies que após plantadas apresentaram estabilidade 

em sua sobrevivência após 5 anos de plantio; (2) quais espécies apresentaram maiores médias 

de altura após 3 anos do plantio; (3) quais espécies apresentaram maiores médias de crescimento 

anual nos primeiros 3 anos; (4) quais espécies apresentaram maior produção de biomassa 

fotossintetizante após 2 anos; e (5) quais espécies apresentaram maiores diâmetros acima do 

solo (DAS). Acreditamos que algumas espécies poderão se destacar em altura, crescimento, 

produção de biomassa fotossintetizante e DAS nos primeiros anos da restauração. Quanto aos 

agrupamentos de espécies plantadas procuramos investigar se as composições de espécies, 

influenciam (6) a porcentagem sobrevivência após os 5 anos; (7) a altura após 3 anos; (8) a 

média de crescimento após 3 anos; (9) a produção de biomassa fotossintetizante após 2 anos; e 

(10) a média de ganho de DAS. Acreditamos que, assim como as espécies, encontraremos certas 

composições que terão destaque em seu desempenho de performance devido à interação 

positiva entre as espécies presentes na comunidade restaurada. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Local de estudo 

O experimento de restauração BrazilDry foi implementado em julho de 2016 e está 

sendo conduzido na Floresta Nacional de Açu (FLONA de Açu) (5º 34’ 59’’ S e a 36º 56’ 40’’ 

W), que possui 413,52 ha e representa um importante remanescente de vegetação nativa, 

localizada na cidade de Açu no estado do Rio Grande do Norte. A FLONA de Açu se encontra 

dentro do bioma Caatinga que, segundo o PAN-Brasil (MMA, 2005; Figura 1), está inserido 

em uma área suscetível à desertificação devido à alta incidência de secas. A vegetação está 

submetida à uma sazonalidade de chuva, com precipitação média de 700mm/ano, concentrada 

ao longo de 4 meses, de fevereiro até junho, com média de temperatura de 29°C. O experimento 

está localizado em uma área degradada cedida pela FLONA de aproximadamente 3,5 ha, antes 
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área de pastejo pertencente a uma fazenda (5º 32’ 20’’ S e a 36º 56’ 42’’ W) e com histórico de 

15 anos de abandono sem regeneração natural da vegetação arbórea. 

 

Figura 1. Área do experimento BrazilDry na Floresta Nacional de Açú, localizado no município de 

Assú, Rio Grande do Norte, Brasil. 

2.2. Delineamento do experimento 

Na implementação do projeto BrazilDry utilizamos 294 mudas de 16 espécies 

(totalizando 4.704 mudas) de plantas típicas de Caatinga (Tabela 1). Consideramos no 

planejamento do experimento, a importância da riqueza de espécies e da diversidade, além da 

utilização de espécies potencialmente enfermeiras. Delineamos na área parcelas com 6 

diferentes níveis de diversidade: controle (sem mudas plantadas), monoculturas e policulturas 

(2, 4, 8 e 16 espécies). Cada composição aleatória gerada para cada nível de diversidade foi 

replicada três vezes, totalizando 48 parcelas de monocultura, 48 parcelas de 2 espécies, 24 

parcelas de 4 espécies, 12 parcelas de 8 espécies, 15 parcelas de 16 espécies e 8 parcelas 

controle (sem plantio), totalizando 155 parcelas.  

As mudas foram produzidas em casa de vegetação na FLONA de Açu com a técnica 

desenvolvida pelo Laboratório de Ecologia da Restauração - UFRN. A técnica consiste no 
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prolongamento de raízes cultivadas em canos de PVC com dimensões de 1m x 0.075m, 

auxiliando o crescimento das raízes até atingirem aproximadamente 1m. Testes de transplantes 

com este tamanho de parte aérea e raiz já foram realizados na área de estudo pelo nosso grupo 

de pesquisa demonstrando resultados extremamente promissores quanto à sobrevivência das 

mudas de raízes grandes (Ganade et al. in prep.). O plantio ocorreu na estação seca de 2016 

durante um dos maiores períodos de seca já enfrentados na região Nordeste (INMET, 2017). 

No fundo de cada berço de 1m de profundidade, adicionamos 4L de água e mais 4L ao longo 

do berço até a superfície para garantir melhor estabilização e disponibilidade de água para as 

raízes das mudas em campo. Dispusemos as mudas em parcelas de quatro plantas por fila com 

oito filas em cada parcela, totalizando 32 plantas por parcela, com aproximadamente 2m de 

espaçamento entre as mudas em qualquer direção, com filas intercaladas, buscando uma visão 

mais próxima do encontrado na natureza e 2m entre as parcelas. 

Tabela 1. Nomes científicos e populares das espécies plantadas, suas respectivas famílias botânicas e 

sua abreviação utilizada nos gráficos e tabelas desse artigo. Os estágios de sucessão foram baseados em 

Maia (2012) e Fagundes et al. (2018).  

Família Nome Científico Sucessão Nome Comum Abrev. 

Fabaceae - 

Mimosoideae 
Mimosa tenuiflora Pioneira Jurema M.ten 

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus  Tardia Ipê-roxo H.imp 

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Inicial Pereiro A.pyr 

Burseraceae Commiphora leptophloeos Pioneira Imburana C.lept 

Fabaceae - 

Mimosoideae 
Piptadenia retusa Pioneira Jurema-branca P.ret 

Fabaceae - 

Papilionoideae 
Amburana cearensis Pioneira Cumaru A.cea 

Capparaceae Cynophalla hastata Inicial Feijão-bravo C.has 

Combretaceae Combretum leprosum Pioneira Mofumbu C.lep 

Fabaceae - 

Caesalpinoideae 
Libidibia ferrea Inicial Jucá L.fer 

Fabaceae - 

Caesalpinoideae 
Bauhinia cheilantha Inicial Mororó B.che 

Fabaceae - 

Caesalpinoideae 
Cenostigma bracteosum Inicial Catingueira C.bra 

Malvaceae Pseudobombax marginatum Tardia Imbiratanha P.mar 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium Pioneira Algodão C.vit 

Rhamnaceae Sarcomphalus joazeiro Tardia Joazeiro S.joa 

Fabaceae - 

Mimosoideae 
Anadenanthera colubrina Inicial Angico A.col 

Euphorbiaceae Sebastiania macrocarpa Tardia Burra-leiteira S.mac 
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2.3. Monitoramento 

 O monitoramento dos dados foi realizado anualmente no terço final do período chuvoso, 

entre os meses de maio e junho. Escolhemos este período porque as plantas já deveriam ter 

alcançado seu ápice de produção de biomassa foliar sem, no entanto, ter iniciado sua 

senescência foliar que ocorre ao final da estação chuvosa. Nos anos de 2017 e 2018, realizamos 

a contagem da biomassa fotossintetizante, na qual contamos quantas folhas estavam presentes 

na planta no momento da coleta; medimos a altura da planta com fita métrica, medindo da base 

do tronco até a gema do galho mais alto e a sobrevivência das mudas após o período de seca, 

contabilizando que a planta estava viva, mesmo quando sem folha, caso ainda permanecesse 

fixa ao solo após ser puxada. Em 2019, além da coleta de crescimento e sobrevivência, fizemos 

a primeira coleta do diâmetro do caule acima do solo (DAS) utilizando paquímetro. Em 2020 e 

2021, devido ao surgimento e agravamento da pandemia do Sars-cov-2 (Covid-19), 

conseguimos coletar apenas os dados de sobrevivência após o período de seca, já que a sede da 

Flona de Açu se encontrava com restrições para receber pessoas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Cronograma de medidas anuais durante a coleta de dados realizada ao longo dos 5 anos de 

experimento (2017 a 2021). Plantio representa o ano em que o experimento foi estabelecido; Biomassa 

foliar representa a contagem do número de folhas de todas as plantas vivas; Sobrevivência representa o 

registro de todas as plantas vivas do experimento; Altura da planta representa medidas de altura em 

metros; DAS representa medidas de diâmetro à altura do solo do caule dos transplantes.    

Dados coletado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Plantio X 
     

Biomassa foliar 
 

X X 
   

Sobrevivência 
 

X X X X X 

Altura da planta 
 

X X X 
  

DAS 
   

X 
  

 

2.4. Cálculo das variáveis resposta 

 Para a performance das espécies, foi considerada apenas a primeira coorte do plantio 

iniciado em 2016, partindo 100% de sobrevivência (total das 294 mudas plantadas) de cada 

espécie plantada. Cabe salientar que houve reposição de plantas mortas nos primeiros 5 anos, 

mas essas plantas não foram incluídas nas medidas apresentadas no presente trabalho. 

Subtraímos do total de plantas vivas em 2016 as plantas mortas no ano seguinte (2017), sempre 

abatendo da sobrevivência do ano anterior a mortalidade do ano seguinte, de forma que as 
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plantas que morreram não voltassem a ser contabilizadas. Dessa forma, isolamos apenas os 

indivíduos plantados em 2016 que permanecem vivos durante os 5 anos de monitoramento. 

Tendo isolado a primeira coorte, fizemos uma porcentagem de sobrevivência em cada ano ao 

longo dos cinco anos de experimento. 

A partir das alturas medidas ao longo do período, calculamos uma média de crescimento 

anual após 3 anos (2019) a cada ano pela diferença de altura do ano seguinte menos o ano 

anterior. Usamos os dados de 2017 como o nosso dado inicial de altura, já que não foi medido 

a altura da parte aérea das mudas no ano do plantio. Dessa forma pudemos calcular a média de 

crescimento anual das espécies que se encontravam no experimento. Adicionalmente, 

calculamos uma média das alturas das espécies no terceiro ano (2019) para sabermos quais 

espécies apresentaram maiores médias de altura. 

O ganho de biomassa foliar após 2 anos (2018) foi medido pelo número de folhas 

presentes multiplicado pelo valor médio de biomassa seca. O peso seco da biomassa foliar foi 

previamente calculado com a média de três folhas expostas ao sol de cinco indivíduos de cada 

espécie. Dessa forma podemos identificar espécies que apresentam uma maior produtividade 

de biomassa foliar. Além disso, calculamos a média do diâmetro do tronco acima do solo (DAS) 

para cada espécie apenas em 2019 para compreender quais delas apresentam o maior ganho de 

biomassa no caule.  

 Para as comunidades, seguimos os mesmos parâmetros de resposta que obtivemos para 

cada espécie. O experimento apresenta 45 composições diferentes e, também, só foi 

considerado a primeira coorte do plantio das 16 espécies. Calculamos a média de sobrevivência 

para cada composição ao longo dos anos de 2016-2021, a altura média de cada composição 

após 3 anos de coleta (2019), o crescimento anual médio em altura das composições após 3 

anos (2019), produção média de biomassa foliar das comunidades (medido pelo número de 

folhas presentes multiplicado pelo valor médio da biomassa seca das folhas medido para cada 

espécie) após 2 anos e a média do DAS para cada composição apenas em 2019. 

 

2.5. Análises estatísticas 

Para testarmos o desempenho das espécies, performamos uma análise de variância 

(Anova) com teste a posteriori de Tukey, onde o tratamento espécie é a variável preditora e a 

(1) sobrevivência, (2) altura, (3) crescimento anual, (4) produção de biomassa fotossintetizante 

e (5) DAS são as variáveis respostas. Para testar a influência das composições sobre as nossas 

variáveis respostas, também performamos uma Anova com teste a posteriori de Tukey onde a 
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variável preditora é a composição das comunidades e as variáveis respostas (1) sobrevivência, 

(2) altura, (3) crescimento anual, (4) produção de biomassa fotossintetizante e (5) DAS.  

 

3. RESULTADOS 

 Nas análises realizadas por espécies, encontramos diferenças significativas entre 

espécies para todas as variáveis investigadas (Tabela 3), com valores de P < 0.001 em todos os 

casos. 

Tabela 3. Resultados das análises de variância (Anova) das variáveis (a) sobrevivência, (b) altura, (c) 

crescimento, (d) biomassa fotossintetizante e (e) DAS para as 16 espécies estudadas. 

 GL SQ MQ F-Value Pr (>F) 

(a) Sobrevivência 

Espécies 15 191.505 12.767 13.96 <0.001 

Resíduos 560 512.248 915   

(b) Altura 

Espécies 15 132.93 8.862 71.05 <0.001 

Resíduos 447 55.76 0.125   

(c) Crescimento Anual 

Espécies 15 10.84 0.7224 12.98 <0.001 

Resíduos 444 24.72 0.0557   

(d) Biomassa fotossintetizante 

Espécies 15 1642105 109474 53.37 <0.001 

Resíduos 479 982523 2051   

(e) DAS 

Espécies 15 21188 1412.5 41.11 <0.001 

Resíduos 447 15357 34.4   

 

A média de sobrevivência da primeira coorte de espécies diferiu após os 5 anos (P 

<0.001; Tabela 3A). A M. tenuiflora (Figura 3A) apresentou uma sobrevivência acima dos 75% 

ao longo dos 5 anos de monitoramento. Além disso, as espécies M. tenuiflora, P. retusa, P. 

maginatum, C. hastata, S. joazeiro e B. Cheilantha (Figura 2, A, B, I, K, M e N) apresentaram 

suas maiores mortalidades durante o primeiro ano de plantio, tendo uma perda de indivíduos 

pequena ao longo dos anos seguintes. Estas espécies somadas à L. ferrea, C, leptophloeos, A. 

pyrifolium, A. colubrina e S. macrocarpa (Figura 2, C, D, F, H, O) demonstram estabilidade ou 

estão começando a estabilizar as curvas de sobrevivência da primeira coorte de plantio ao longo 

dos anos.  
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Figura 2. Gráfico de porcentagem de sobrevivência da primeira coorte de cada espécie ao longo dos 5 

anos do plantio. Cada letra representa uma espécie usada no experimento do BrazilDry. 

 

 As médias de altura após 3 anos (2019) diferiram entre as espécies do experimento (P = 

<0.001; Tabela 3B), mostrando a M. tenuiflora e P. retusa como as espécies que apresentam 

maior altura, superando a média de 2 metros após 3 anos do plantio e diferindo estatisticamente 

entre si (Figura 3B). Já as espécies L. ferrea, C. vitifolium, A. colubrina, S. macrocarpa, C. 

leptophloeos, S. joazeiro, B. cheilantha e H. impetiginosus, apresentaram uma altura média 

entre 1 a 2 m, estando dentro do intervalo de altura média esperada pelo nosso parâmetro de 

restauração. A média do crescimento anual em altura também diferiu ao longo dos 3 anos (P = 

<0.001; Tabela 3C), tendo a M. tenuiflora como a única espécie que apresenta um crescimento 

médio superior a 0.50m por ano, mas que não difere da espécie P. retura (Figura 3C). No 

entanto, esta segunda espécie apresenta ter um crescimento similar as espécies C. vitifolium, H. 

impetiginosus, B. cheilantha, S. joazeiro e C. hastata. Já as espécies P. marginatum, L. ferrea, 

C. leprosum e A. cearensis apresentaram uma média crescimento abaixo de zero metros. 
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 O acúmulo médio de biomassa fotossintetizante diferiu após 2 anos entre as espécies (P 

<0.001; Tabela 3D), com uma média superior a 200g para a M. tenuiflora e de 50g para P. 

retusa, diferindo entre si, porém ambas se diferenciam das demais espécies (Figura 3D). Por 

fim, o diâmetro médio do diâmetro na altura do solo (DAS) também diferiu entre as espécies 

(P <0.001; Tabela 3E), exibindo a M. tenuiflora como a única espécie que superou os 30mm de 

diâmetro, sendo que apresentou o maior ganho de DAS, seguida de C. leptophloeos que 

apresentou um ganho inferior à M. tenuiflora, porém maior que as demais. Considerando a 

margem do parâmetro de restauração estabelecido de ganho entre 10-20mm, M. tenuiflora, P. 

retusa, C. vitifolium, P. marginatum, S. macrocarpa, S. joazeiro, A. pyrifolium, H. 

impetiginosus e L. ferrea se encontram dentro do intervalo proposto (Figura 3D). 
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Figura 3. Gráficos de performance da primeira coorte de 235 indivíduos de 16 espécies plantadas em 

2016 no experimento BrazilDry. a) Sobrevivência média da primeira coorte em 2021; b) Altura média 

final em metros por espécie medidas em 2019; c) Crescimento anual em altura médio calculado pela 

diferença em metros do ano anterior para o ano seguinte nos anos de 2017 a 2019; c) Crescimento médio 

em biomassa foliar, medido pelo número de folhas presentes multiplicado pelo valor médio de biomassa 

seca para cada espécie em 2018; e) Diâmetro médio do tronco medido na altura do chão por espécie no 

ano de 2019. As barras de erro representam erro padrão. As linhas tracejadas em sobrevivência (a), 

altura (b) e DAS (e), marcam os parâmetros de restauração estabelecidos. 

 

 Dentro das composições de comunidades, existe uma diferença estatística na 

sobrevivência e produção de biomassa fotossintetizante com valores de P < 0.001 (Tabela 4). 

Por outro lado, o crescimento, a altura e o ganho em DAS nas composições não diferiram, 

apresentando valores de P=0.374, P=0.531 e P=0.480, respectivamente. Esta não significância 

nos três casos está ligada à alta variação no erro padrão das composições. 

 

Tabela 4. Resultados das análises de variância (Anova) das variáveis (a) sobrevivência, (b) altura, (c) 

crescimento anual, (d) biomassa fotossintetizante e (e) DAS para as 45 composições de comunidades 

estudadas. 

 GL SQ MQ F-Value Pr (>F) 

(a) Sobrevivência 

Composições 44 33968 772.0 2.265 <0.001 

Resíduos 102 34770 340.9   

(b) Altura 

Composições 44 9.166 0.2083 0.972 0.531 

Resíduos 102 21.871 0.2144   

(c) Crescimento Anual 

Composições 44 1.613 0.03665 1.076 0.374 

Resíduos 102 3.473 0.03405   

(d) Biomassa fotossintetizante 

Composições 44 192014 4364 8.758 <0.001 

Resíduos 102 50828 498   

(e) DAS 

Composições 44 1789 40.65 1.004 0.480 

Resíduos 102 4129 40.48   
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 Quanto a sobrevivência das composições após 5 anos, temos a monocultura de M. 

tenuiflora com a maior média de sobrevivência. No entanto, as outras composições, em sua 

maioria, apresentam médias estatisticamente similares a esta monocultura conforme o teste a 

posteriori de Tukey (Tabela 5). Entre as comunidades com menores médias de sobrevivência, 

encontram-se a policultura de A. cearensis & C. leptophloeos e a monocultura de A. cearensis 

(Figura 4A).  

 

Tabela 5. Resultado do Teste de Tukey mostrando quais composições apresentam médias de 

sobrevivência significativamente diferentes entre si. Na coluna Tukey letras iguais representam médias 

de sobrevivência iguais entre composições. O * marca as composições que estão dentro das 25% 

composições de espécies que apresentam maiores médias de sobrevivência. 

Composições Médias (%) SE Tukey 

M. tenuiflora * 79.17 7.51 a 

C. leptophloeos, H. impetiginosus, M. tenuiflora & A. 

pyrifolium* 
70.83 13.30 ab 

P. retusa * 67.71 14.58 ab 

C. vitifolium & S. joazeiro * 66.67 8.33 ab 

L. ferrea * 64.58 12.28 ab 

C. leptophloeos & H. impetiginosus * 63.23 8.19 ab 

A. colubrina & M. tenuiflora * 61.46 10.42 ab 

H. impetiginosus, S. joazeiro, P. retusa & B. cheilantha * 61.46 13.05 ab 

L. ferrea & A. pyrifolium * 61.46 9.25 ab 

C. vitifolium, P. marginatum, C. leptophloeos & M. 

tenuiflora * 
60.42 10.88 abc 

C. leptophloeos & B. cheilantha * 60.42 10.26 abc 

C. hastata & P. retusa 59.38 10.83 abc 

M. tenuiflora & A. pyrifolium 59.38 5.41 abc 

C. bracteosum & H. impetiginosus 55.21 4.54 abc 

S. joazeiro & P. retusa 55.21 16.76 abc 

C. vitifolium & C. leptophloeos 54.17 5.51 abc 

A. colubrina, C. bracteosum, C. hastata & A. pyrifolium 52.08 10.57 abc 

C. hastata 52.08 10.42 abc 
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A. cearensis, C. hastata, C. leptophloeos, H. impetiginosus, 

P. retura, M. tenuiflora, C. leprosum & A. pyrifolium 
51.04 4.17 abc 

C. leptophloeos 51.04 11.60 abc 

A. colubrina, S. macrocarpa, C. leptophloeos, H. 

impetiginosus, S. joazeiro, M. tenuiflora, B. cheilantha & A. 

pyrifolium 

48.96 12.01 abc 

C. vitifolium, A. colubrina, S. macrocarpa & S. joazeiro 47.92 16.76 abc 

A. colubrina 45.83 7.29 abc 

C. bracteosum & L. ferrea 45.83 7.29 abc 

C. vitifolium 44.79 8.33 abc 

Todas as espécies 44.58 5.31 abc 

C. vitifolium, A. colubrina, S. macrocarpa, C. bracteosum, P. 

marginatum, S. joazeiro, L. ferrea & B. cheilantha 
42.17 8.69 abc 

C. leprosum 41.67 12.67 abc 

A. pyrifolium 40.63 10.98 abc 

C. vitifolium, C. bracteosum, A. cearensis, C. hastata, P. 

marginatum, P. retusa, L. ferra & C. leprosum 
40.63 12.63 abc 

B. cheilantha 39.58 8.14 abc 

P. marginatum 37.97 4.02 abc 

A. colubrina & S. macrocarpa 37.50 12.50 abc 

H. impetiginosus 34.38 11.27 abc 

A. cearensis, C. hastata, P. retusa & C. leptophloeos 34.38 9.55 abc 

C. bracteosum, P. marginatum, L. ferrea & B. cheilantha 48.96 12.63 abc 

S. macrocarpa & P. marginatum 34.38 6.51 abc 

S. joazeiro 34.38 14.09 abc 

S. macrocarpa, A. colubrina, L. ferrea & C. leprosum 33.33 6.34 abc 

S. macrocarpa 32.29 20.12 abc 

C. bracteosum 28.13 8.27 abc 

A. cearensis & C. leprosum 18.75 4.77 abc 

P. marginatum & B. cheilantha 16.67 9.26 bc 

A. cearensis & C. leptophloeos 15.63 6.25 b 

A. cearensis 0.00 0.00 c 
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 Quanto à altura média após 3 anos (2019), a monocultura de M. tenuiflora apresentou a 

maior média em altura, mas não diferiu significativamente das demais composições. Conforme 

o intervalo de altura definido como parâmetro de restauração, encontramos 27 composições em 

que as plantas em média apresentam mais de 1m de altura (Figura 4B). Entre as composições 

que atingiram menores médias de altura estão as monoculturas de C. bracteosum, A. cearensis 

e A. pyrifolium e as policulturas de P. marginatum & B. cheilantha e C. bracteosum & H. 

impetiginosus. 

 No crescimento anual médio em altura das composições após 3 anos (2019), não 

encontramos diferença significativas de crescimento entre composições. Estas apresentaram 

uma média um crescimento variando de 0.00 a 0.50 m, onde as monoculturas de M. tenuiflora 

e S. joazeiro se encontram entre as cinco composições de maior crescimento, assim como as 

policulturas de M. tenuiflora & A. pyrifolium; C. vitifolium & S. joazeiro; C. hastata & P. 

retusa. Houveram 3 composições que apresentaram valor médio igual a 0.00 ou inferior no 

crescimento, que são elas a monocultura de C. bracteosum e as policulturas de C. bracteosum 

& L. ferrea e C. vitifolium, A. colubrina, S. macrocarpa, C. bracteosum, P. marginatum, S. 

joazeiro, L. ferrea & B. cheilantha (Figura 4C), no entanto o resultado apresenta uma alta 

variação do erro padrão. 

 Quanto a variável de produção de biomassa fotossintetizante após 2 anos (2018), a 

monocultura de M. tenuiflora apresentou uma produção superior a todas as outras (Figura 4D). 

Um segundo grupo de composições que apresentam uma produção expressiva de biomassa 

fotossintetizante, contendo 17 composições, sendo algumas delas as policulturas de A. 

colubrina & M. tenuiflora; M. tenuiflora & A. pyrifolium; C. leptophloeos, H. impetiginosus, 

M. tenuiflora & A. pyrifolium (aparecem com a letra “b”; Tabela 7). Entre as composições com 

menor produção de biomassa de folhas, encontram-se as monoculturas de C. hastata, A. 

pyrifolium, A cearensis e P. marginatum e a policultura de P. marginatum & B. cheilanta. 

 

Tabela 6. Resultado do Teste de Tukey para a comparação das médias de biomassa fotossintetizante 

entre as composições. O * marca as composições que estão dentro de 25% de médias maiores. Na coluna 

Tukey, letras iguais representam médias iguais. 

Composições Médias (g) SE Tukey 

M. tenuiflora * 226.97 42.45 a 

A. colubrina & M. tenuiflora * 102.49 14.02 b 

M. tenuiflora & A. pyrifolium * 97.86 17.33 bc 
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C. leptophloeos, H. impetiginosus, M. tenuiflora & A. pyrifolium 

* 
80.90 8.06 bcd 

A. cearensis, C. hastata, C. leptophloeos, H. impetiginosus, P. 

retura, M. tenuiflora, C. leprosum & A. pyrifolium * 
66.36 7.87 bcde 

C. vitifolium, P. marginatum, C. leptophloeos & M. tenuiflora * 56.57 16.78 bcde 

C. vitifolium & C. leptophloeos * 52.81 37.15 bcde 

S. joazeiro & P. retusa * 46.00 7.00 bcde 

A. colubrina, S. macrocarpa, C. leptophloeos, H. impetiginosus, 

S. joazeiro, M. tenuiflora, B. cheilantha & A. pyrifolium * 
43.19 12.59 bcde 

C. hastata & P. retusa * 40.10 14.89 bcde 

P. retusa * 40.24 17.14 bcde 

Todas as espécies * 39.65 7.14 de 

A. cearensis, C. hastata, P. retusa & C. leptophloeos 35.27 15.39 bcde 

C. leptophloeos & B. cheilantha 33.47 12.14 bcde 

H. impetiginosus, S. joazeiro, P. retusa & B. cheilantha 33.17 2.97 bcde 

C. vitifolium & S. joazeiro 31.28 10.70 bcde 

C. vitifolium, A. colubrina, S. macrocarpa & S. joazeiro 30.32 11.06 bcde 

S. joazeiro 29.41 12.73 bcde 

A. colubrina 28.90 12.03 bcde 

C. leprosum 26.16 8.51 cde 

S. macrocarpa & P. marginatum 26.09 19.50 cde 

A. colubrina & S. macrocarpa 22.66 13.66 de 

B. cheilantha 21.20 4.25 de 

C. vitifolium, C. bracteosum, A. cearensis, C. hastata, P. 

marginatum, P. retusa, L. ferra & C. leprosum 
19.25 8.10 de 

H. impetiginosus 19.04 3.90 de 

A. cearensis & C. leprosum 16.99 3.57 de 

C. leptophloeos & H. impetiginosus 16.92 1.86 de 

S. macrocarpa, A. colubrina, L. ferrea & C. leprosum 15.71 8.53 de 

S. macrocarpa 15.04 2.87 de 

C. vitifolium, A. colubrina, S. macrocarpa, C. bracteosum, P. 

marginatum, S. joazeiro, L. ferrea & B. cheilantha 
14.91 4.12 de 

C. bracteosum 13.94 1.86 de 

C. bracteosum & H. impetiginosus 13.34 3.63 de 
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C. vitifolium 12.47 1.92 de 

A. colubrina, C. bracteosum, C. hastata & A. pyrifolium 11.15 5.15 de 

C. leptophloeos 10.45 2.77 de 

L. ferrea & A. pyrifolium 9.02 1.24 de 

C. bracteosum & L. ferrea 8.18 2.04 de 

C. bracteosum, P. marginatum, L. ferrea & B. cheilantha 7.36 1.41 de 

A. cearensis & C. leptophloeos 4.92 0.49 e 

L. ferrea 4.58 0.58 e 

C. hastata 3.63 1.50 e 

A. pyrifolium 3.60 0.45 e 

P. marginatum & B. cheilantha 3.58 1.63 e 

A. cearensis 2.83 0.25 e 

P. marginatum 0.96 0.16 e 

 

Por fim, o DAS em 2019 também não apresentou um resultado significativo entre as 

composições no ano de 2019. Entre as que apresentaram o maior ganho em DAS, 4 

composições apresentaram uma média superior a 20mm, sendo elas C. vitifolium & Z. joazeiro; 

C. vitifolium, P. marginatum, C. leptophloeos & M. tenuiflora; C. vitifolium & C. leprosum; e 

a monocultura de M. tenuiflora, superando o limite mínimo de 10 mm determinado como 

parâmetro para restauração (Figura 4E). Entre as composições que apresentaram as menores 

médias de crescimento no diâmetro do caule se encontram as policulturas de A. colubrina & S. 

macrocarpa e C. bracteosum & L. ferrea, além da monocultura de A. cearensis, com médias de 

DAS inferiores à 10mm. 

           Entre os parâmetros de restauração que selecionamos e que podem classificar o sucesso 

na restauração e as demais variáveis investigadas, encontramos 29 composições que apareceram 

pelo menos uma vez entre os 25% de composições que apresentaram melhores médias em 

campo na sobrevivência em 2021, altura em 2019, crescimento anual até 2019, biomassa 

fotossintetizante 2018 e DAS em 2019 (Tabela 9). Entre elas, duas composições estiveram 

presentes em todos os parâmetros escolhidos, sendo elas a monocultura de M. tenuiflora e as 

policulturas M. tenuiflora & A. piryfolium; e outras três composições apareceram entre em pelo 

menos 4 parâmetros, sendo estas a monocultura de C. vitifolium e as policulturas de C. 

vitifolium, P. marginatum, C. leptophoeos & M. tenuiflora e A. cearensis, C. hastata, C.  

leptophloeos, H. impetiginosus, P. retusa, M. tenuiflora, C. leprosum & A. piryfolium.
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Figura 4. Gráficos de performance das comunidades com 45 diferentes composições, considerando somente a primeira coorte de 235 indivíduos de 16 espécies 

plantadas em 2016 no experimento BrazilDry. a) Sobrevivência em porcentagem por composição no ano de 2021; b) Altura média final em metros por composição 

das espécie medidas em 2019; c) Crescimento médio em altura calculado pela diferença em metros do ano anterior para o ano seguinte nos anos de 2017 a 2019; d) 

Crescimento médio em biomassa foliar composição, medido pelo número de folhas presentes multiplicado pelo valor médio de biomassa seca para cada espécie; e) 

Diâmetro médio do tronco medido na altura do chão por composição no ano de 2019. As barras de erro representam erro padrão. A linha continua vermelha vertical 

representa as composições que se encontram dentro dos 25% de composições com maiores médias dentro das variáveis analisadas.
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Tabela 7. Avaliação dos parâmetros de performance das comunidades restauradas que apareceram mais 

vezes dentro dos 25% das composições com melhores desempenhos conforme a sobrevivência, altura, 

DAS, crescimento e biomassa fotossintetizante. Os preenchimentos em cinza sinalizam em quais 

parâmetros as composições se encontram no top 25%. 

 

 

Combinações Sobrev. Biom. Altura DAS Cresc. Total 

M. tenuiflora      5 

M. tenuiflora & A. piryfolium      5 

C. vitifolium, P. marginatum, C. leptophoeos & 

M. tenuiflora 
     4 

C. vitifolium & S. joazeiro      3 

L. ferrea & A. piryfolium      2 

C. leptophloeos, H. impetiginosus, M. tenuiflora 

& A. piryfolium 
     1 

P. retusa      1 

L. ferrea      1 

C. leptophloeos & H. impetiginosus      1 

H. impetiginosus, S. joazeiro, P. retusa & B. 

cheilantha 
     1 

L. ferrea & A. piryfolium      1 

C. leptophloeos & B. cheilanta      1 

A. cearensis, C. hastata, C.  leptophloeos, H. 

impetiginosus, P. retusa, M. tenuiflora, C. 

leprosum & A. piryfolium 

     4 

C. vitifolium      4 

C. bracteosum, P. marginatum, L. ferrea & B. 

cheilantha 
     3 

C. hastata & P. retusa      3 

S. joazeiro & P. retusa      3 

A. colubrina & M. tenuiflora      2 

C. leptophloeos      2 

A. colubrina      2 

Todas as espécies      1 

C. vitifolium & C. leptophloeos      1 

A. colubrina, S. macrocarpa, C. leptophloeos, H. 

impetiginosus, S. joazeiro, M. tenuiflora, B. 

chelantha & A. piryfolium 

     1 

C. vitifolium, C. bracteosum, A. cearensis, C. 

hastata, P. marginatum, P. retusa, L. ferrea & C. 

leprosum 

     1 

B. cheilantha & P. retusa      1 

S. joazeiro      1 

A. cearensis & C. leprosum      1 

C. hastata      1 

A. colubrina, P. retusa, C. hastata & A. 

pyrifolium 
     1 
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4. DISCUSSÃO 

Em nosso trabalho encontramos que algumas espécies e composições de comunidades 

apresentam melhores respostas entre as variáveis investigadas. Algumas espécies apresentam 

ter estabilidade na sobrevivência da primeira coorte em campo. Já as suas alturas e crescimento 

anual dependem de qual espécie está sendo investigada. A produção de biomassa 

fotossintetizante ficou fortemente evidenciada na espécie M. tenuiflora, sendo as demais 

espécies mais similares em produção de biomassa fotossintetizante entre si do que em relação 

à essa espécie. Esta espécie também foi destaque no ganho de DAS, mas outras espécies 

também mostram um notável ganho em diâmetro. Dessa forma, podemos corroborar com a 

nossa primeira hipótese de algumas espécies poderiam apresentar estabilidade na mortalidade 

da primeira coorte, assim como algumas espécies se destacam pela sua alta porcentagem de 

sobrevivência, encontram-se em grande parte dentro do esperado para altura e DAS, além de 

mostrarem um bom crescimento anual e o destaque de algumas espécies na produção de 

biomassa fotossintetizante. Quando as composições de espécies plantadas foram comparadas, 

a sobrevivência e produção de biomassa fotossintetizante se mostraram significativamente 

diferentes entre as composições, porém a altura, crescimento anual e o DAS não diferiram entre 

elas. A composição de espécies apresenta uma alta performance na sobrevivência, onde 

espécies que apresentam alta sobrevivência estão impulsionando as taxas de sobrevivência. A 

produção de biomassa fotossintetizante e ganho de DAS entre as composições pode ser 

impulsionada na presença de espécies que apresentam um maior investimento em estratégias 

de crescimento rápido. Já a altura, em 2019 parece estar mais equilibrada entre as composições, 

no entanto, assim como o crescimento anual, a variação do erro padrão entre as composições é 

bastante expressiva. Com isso, os nossos resultados satisfazem parcialmente a nossa segunda 

hipótese, visto que dentro das composições apenas a sobrevivência e a biomassa 

fotossintetizante apresentaram alguma diferença e destaque entres composições. 

Apesar do sucesso de algumas espécies ao longo dos anos, não podemos considerar que 

todas elas atingiram estabilidade na mortalidade da primeira coorte. No entanto, podemos 

apontar que mais da metade das espécies apresentam alguma estabilidade na perda de 

indivíduos de 2 a 4 anos após o plantio observando as suas curvas de sobrevivência, 

principalmente M. tenuiflora e S. joazeiro que tiveram a sua maior perda no primeiro ano de 

plantio, reduzindo após o segundo ano. Nesta perspectiva, podemos apontar um bom resultado 

na estabilidade da sobrevivência de algumas espécies, visto que em ambiente semiárido é 

esperado uma alta mortalidade na coorte das espécies, principalmente no primeiro ano, 

diminuindo ao longo do tempo, podendo se tornar estável entre 7-15 anos (Albrecht et al., 
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2021). Atribuímos a redução do tempo de estabilização da coorte ao método de plantio utilizado 

(Ganade et al. in prep.), pois as espécies chegam ao campo com sua malha de raízes mais 

desenvolvidas, com acesso a camadas mais profundas do solo que contém maior 

disponibilidade de água, o que reduz a competição com as espécies herbáceas exóticas 

(Albrecht et al., 2021), implicando no seu melhor estabelecimento em campo. Chamamos 

também a atenção para a espécie M. tenuiflora que apresentou uma baixa perda de indivíduo e 

uma rápida estabilidade na primeira coorte. Esta resposta pode estar ligada a alguns aspectos 

como a capacidade de rebrote, principalmente após o período de seca (Figueirôa et al., 2006) e 

ser uma importante espécie hospedeira de comunidades de fungos micorrízicos arbusculares 

(Souza et al., 2016).  

De modo geral, as espécies plantadas e algumas composições apresentaram resultados 

satisfatórios nas médias de altura e crescimento anual, mesmo diante de condições que limitam 

o seu desenvolvimento. Uma dessas condições seria o período de perda das folhas das plantas 

de Caatinga, devido à redução do metabolismo durante a estação seca, já que a aridez é um 

importante filtro nas comunidades vegetais, dado que o aumento da aridez aumenta também a 

deciduidade foliar (Oliveira et al., 2020), limitando o crescimento de mudas. A competição por 

recursos com as espécies herbáceas exóticas ou mesmo nativas também pode ser um dos 

motivos pelos quais as espécies estudadas tenham desempenhos reduzidos (Rinella et al., 2015, 

Franco et al.,2021). Além disso, o aumento da precipitação chuvosa pode intensificar o 

desenvolvimento de espécies herbáceas (Albrecht et al., 2021) e sua capacidade de alterar 

características do solo, retardando a sucessão acima e abaixo do solo (Dickens & Allen, 2014). 

As espécies e algumas composições performaram um crescimento igual ou inferior a zero. Isto, 

no entanto, não significa que esses indivíduos sejam incapazes de recuperar o seu crescimento, 

já que a altura e crescimento anual das espécies pode ser modulada pela sua capacidade de 

rebrotamento. O fato das espécies de Caatinga entrarem em dormência e enfrentarem períodos 

longos sem chuva, faz com que várias espécies possam apresentar perda parcial ou total das 

suas estruturas aéreas conseguindo posteriormente rebrotar sem muito prejuízo à sua 

sobrevivência (Figueirôa et al., 2006; Marinho et al., 2016; Lima et al., 2021). Isso se deve às 

suas estruturas de reservas abaixo do solo que estocam carboidratos não estruturais nas raízes 

(Clark & Knox, 2009; Marinho et al., 2019).  

O acúmulo de biomassa fotossintetizante e DAS ao longo dos anos foi destaque em 

algumas das nossas espécies e composições. A produção de biomassa acima do solo das 

espécies é influenciada não somente pela diversidade de espécies, mas também pela sua 

diversidade genética (Crawford & Ruggers, 2012), o que pode explicar a alta produção de 
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biomassa fotossintetizante e ganho em diâmetro do caule. Em contrapartida, durante a fase de 

estabilização e crescimento, interações de competição podem prevalecer em sua fase de 

plântula, podendo não apresentar correlação entre biomassa e competição na fase adulta 

dependendo da identidade das espécies (Weigelt et al., 2002). No entanto, as espécies que são 

pioneiras nos estágios sucessionais da Caatinga podem ser espécies prioritárias na restauração 

devido ao seu rápido acúmulo de biomassa, e também por muitas vezes servirem como plantas 

facilitadoras que permitem um maior potencial de recrutamento de outras espécies sob as suas 

copas. Na realidade, a maioria das espécies utilizadas são potenciais facilitadoras e podem 

melhorar as condições microclimáticas a sua volta, melhorando a disponibilidade de recurso 

por um maior período (Fagundes et al., 2018). Dessa forma, estudos posteriores podem 

considerar o plantio intercalado entre grupos sucessionais, garantindo que espécies pioneiras se 

estabeleçam e cheguem a fase adulta e posteriormente possam ser introduzidas plantas de níveis 

de sucessão superiores. 

A combinação de espécies gerou resultados favoráveis à restauração, provavelmente 

devido ao uso de espécies potencialmente enfermeiras que podem ter gerado uma frequência 

maior de interações positivas dentro das composições. A elevada taxa de sobrevivência das 

espécies que foram cultivadas em co-ocorrência, demonstra a tendência de que em ambientes 

quentes e secos as espécies facilitadoras podem auxiliar o crescimento de outras, melhorando 

as suas performances quando comparados a outros gradientes ambientais (Gallien et al., 2018). 

Além disso, a presença de espécies pioneiras no planejamento do experimento pode auxiliar o 

estabelecimento de plantas de outros estágios sucessionais, disponibilizando, por exemplo, 

maior umidade no solo para outras espécies alvos (Fagundes et al., 2018). Esses resultados de 

interação espécie-específicas já foram evidenciados na Caatinga (Paterno et al., 2016; Fagundes 

et al., 2018), e mais uma vez demonstram a importância da facilitação ser levada em 

consideração no planejamento da restauração de áreas degradadas neste ecossistema e em 

ambientes similares. 

Por fim, podemos acrescentar que o uso de espécies nativas na restauração de ambientes 

semiáridos somada à escolha dos métodos de plantio adequados, podem trazer bons resultados 

aos projetos de restauração em ambientes secos, excluindo totalmente necessidade do uso de 

espécies arbóreas exóticas. Dessa forma, pensando na sobrevivência de comunidades 

restauradas a longo prazo e garantia de recursos e estabilidade do ecossistema, deve-se evitar o 

uso de espécies exóticas, visto que estas podem afetar a produção de biomassa, a sobrevivência 

e a reprodução de plantas nativas (Jauni & Ramula, 2015), além de modificarem as 

características do solo (Dickens & Allen, 2014). Concomitantemente, outros impactos já foram 
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relatados como o menor recrutamento de artrópodes na presença de espécies exóticas, além da 

redução da produção de sementes de espécies nativas quando plantadas em policulturas com 

espécies exóticas (Cook-Patton & Agrawal, 2014). Este é um problema eminente na Caatinga, 

dado que o Nordeste do Brasil enfrenta a introdução de espécies exóticas como Prosopis 

juliflora (Sw.) DC. e Azadirachta indica A.Juss. que, de forma errônea, já tiveram o seu uso 

incentivado com o aval de governantes em projetos de arborização e reflorestamento, gerando 

impactos à vegetação nativa e se tornando potenciais invasoras por suas habilidades 

competitivas e capacidade de estabelecer povoamentos monoespecíficos de árvores adultas 

(Moro et al., 2013; De Souza Nascimento et al., 2014). Nosso trabalho, de forma adicional, 

fomenta uma ferramenta importante para os tomadores de decisões na escolha de espécies 

nativas como uso múltiplo, não apenas na restauração da Caatinga, mas também chama a 

atenção para espécies nativas como potenciais escolhas a serem utilizadas na arborização de 

espaços públicos, garantindo a segurança ambiental do ecossistema e auxiliando a perpetuação 

da fauna e flora existente. 

 

5. CONCLUSÃO 

 Este trabalho traz uma seleção de espécies nativas e composições de comunidades que 

desempenham bons resultados ao longo de 5 anos de experimento restauração na Caatinga, 

apresentando características as quais podem definir o seu potencial na recuperação de áreas 

degradadas. Dessa forma, podemos concluir que as espécies e composições apresentam 

diferenças em todas as características investigadas, existindo um ranqueamento de desempenho 

entre elas, dependendo, também, de qual a variável de interesse. Um ponto importante a ser 

enfatizado é a importância do método de plantio usado, sendo este um dos pontos cruciais no 

impulsionamento dos resultados de sobrevivência das espécies, tendo apenas a A. cearensis 

estado abaixo da margem de sobrevivência estipulada neste trabalho, além de pelo menos 

metade delas apresentarem estabilidade na sua curva de sobrevivência da sua primeira coorte. 

Podemos destacar, também, a espécie M. tenuiflora que apresentou o melhor resultado em todas 

as cinco variáveis investigadas, mostrando ser uma espécie resistente e importante dentro da 

composição de projetos de restauração de áreas degradadas. Esta espécie também se destaca 

entre as monoculturas plantadas, no entanto, pensando em restauração ecológica não 

recomendamos o plantio de apenas uma espécie em monocultura. Dessa forma, focar nas 

policulturas que apresentam bons desempenhos de sobrevivência, crescimento, altura e 

acumulo de biomassa é a melhor forma de garantir a resiliência do ambiente restaurado, não 

apenas garantindo a diversidade de espécies, mas também, diversidade filogenética. Além 

disso, a utilização de espécies potencialmente enfermeiras mostra que dentro das composições 
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a facilitação pode ter uma influência importante nos resultados obtidos, podendo ser uma 

estratégia importante para se usar associada ao método de plantio usado. Finalmente, este 

trabalho traz de forma clara a performance de um grupo de espécies e combinações de 

comunidades que podem ser plantadas durante a restauração da Caatinga, evitando o uso de 

espécies exóticas que possam prejudicar a segurança ambiental a longo prazo. 
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