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Resumo
Este trabalho teve como objetivo avaliar os métodos de semeadura de 
espécies nativas em área de mineração de níquel em Barro Alto,GO, visando 
revegetação e contenção de taludes de pilhas de material estéril. O experi-
mento consistiu na aplicação de duas formas de semeadura de 18 espécies: 
microcovoamento (COV) e plantio em linha (PL), distribuidas em seis parcelas 
de 4 m x 5 m (20 m2) e espaçadas de 1 m. Antes do plantio, todas as parcelas 
foram adubadas com NPK. No COV, as sementes foram semeadas à lanço, 
no PL foram distribuidas em linhas, com profundidade média de 1 cm a 2 cm, 
espaçadas em 25 cm (20 linhas/parcela). Nos dois métodos, o número de 
sementes foi igual (954 sementes/parcela). Cerca de 60 dias após os plan-
tios, foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos, obser-
vando 15 plantas/m2 no PL, e 58 plantas/m2 no COV. O pico da germinação 
ocorreu entre 40 e 60 dias após o plantio. O número de plantas vivas no 
COV diminuiu drasticamente ao longo do período de seca, enquanto, no PL, 
a densidade de plantas foi menos afetada. Com cerca de 190 dias os trata-
mentos se igualaram em torno de 9 plantas/m2. Os resultados sugerem que 
o método de semeadura interfere diretamente na dinâmica de surgimento e 
ocupação daquelas espécies nos taludes.
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degradadas.
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