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1. Bioma: Caatinga (transição Caatinga e Mata Atlântica)     
Estado: Sergipe Município: Frei Paulo

2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): Savana Estépica Florestada ‐ área de transição 
entre Caatinga e Mata Atlântica (Agreste)

3. Categoria da área onde o modelo foi testado: Área de Preservação Permanente

4. Objetivo de implantação do modelo: recomposição de mata ciliar, restaura‐
ção ecológica e exploração econômica em pequena propriedade (madeireiro, 
não‐madeireiro; SAF; silvipastoril).

6.  Aplicabilidade: independentemente do número de módulos fiscais da 
propriedade.

7. Histórico da área: área desmatada há mais de cinquenta anos, ocupada com 
pastagem degradada e eventualmente ocupada por plantio de milho.

8. Condições gerais da área com relação a solo e relevo: A área experimental é 
ocupada por um Cambissolo Háplico Ta Eutrófico lítico de textura franco‐ar‐
gilosa. O solo apresenta boas condições de fertilidade, com médios teores de 
matéria orgânica e de bases trocáveis (Ca, Mg e K) e pH na faixa do neutro. O 
solo da área é raso, com presença de afloramentos de rocha e pedregosidade. 
O relevo é suave‐ondulado.

Atributos químicos do solo na camada de 0 ̶ 20 cm da área experimental.

M.O pH Ca Mg H+Al Al P K Na

(g/kg) (em H2O) _________(mmolc/dm3) _________ __________ (mg/dm3) _________

37 6,0 79 22 9,2 0,0 0,5 197 27



9. Descrição passo a passo para a implantação:

Foram coletadas sementes na região da área a ser recomposta, preferencialmente sementes 
de tamanho médio e grande, de espécies pioneiras, secundárias iniciais e excepcionalmente 
secundárias tardias. Foram coletadas sementes de 12 matrizes (porta sementes) para cada 
uma das espécies utilizadas (Tabela 1), não sendo coletadas sementes recalcitrantes. O pre‐
paro da área (controle de formigas cortadeiras e dessecamento da área caso seja realizado 
o plantio direto das sementes) foi realizado trinta dias antes do inicio do período chuvoso. O 
plantio coincidiu com o inicio do período chuvoso.

Espaço livre de 1,75 m entre a faixa de plantio e a borda da parcela

Faixa de plantio de 1,5 m

Espaço livre de 3,5 m entre as faixas de plantio

Faixa de plantio de 1,5 m

Espaço livre de 1,75 m entre a faixa de plantio e a borda da parcela

Figura 1. Representação esquemática das áreas de plantio no campo.

O preparo da área experimental – instalação de curva de nível e terraço, roçagem, controle 
de formigas cortadeiras  – foi realizado no mês de maio de 2014. Em julho de 2014, seis par‐
celas de 300 m2 (10 m x 30 m) foram instaladas paralelamente à parte inferior da curva de 
nível, às margens de um curso d’água efêmero. Entre as faixas de plantio foi deixado um es‐
paço livre de 3,5m (Figura 1). Vale destacar que a área experimental (1.800 m2) não foi arada 
nem gradeada, configurando assim um plantio direto sem revolvimento do solo. A época do 
plantio (antes e depois da semeadura direta) coincidiu com um período chuvoso.

As sementes foram semeadas com plantadeira de quatro linhas, com espaçamento de 50 cm 
entre linhas, sendo as sementes misturadas a fertilizante superfosfato simples e colocadas 
no tambor do adubo. Quanto à densidade de sementes, utilizou‐se 18,8 mil sementes por 
hectare, em função da densidade de plantio das espécies listadas na Tabela 1 abaixo, com 
uma distribuição de 28 g de superfosfato simples por metro linear na linha de plantio.

Este modelo foi planejado para se utilizar os espaços livres entre as faixas de plantio de es‐
pécies arbóreas com o plantio de espécies agrícolas como o milho, feijão, mandioca, amen‐
doim etc., podendo se constituir num SAF caso o produtor rural se interesse em ocupar a 
área por mais tempo, até a copa das árvores cobrirem a área.

Para as condições acima, sugere‐se o plantio de 15 mil e 30 mil sementes por hectare, de‐
pendendo da degradação da área, ou seja, em áreas muito degradadas sugere‐se o número 
maior de sementes. Misturar as sementes a adubo mineral ou orgânico, numa dosagem que 
o adubo não prejudique a germinação da semente. Não usar adubos com teores elevados de 
nitrogênio. Preferencialmente usar adubos fosfatados, em pequena dose.



Tabela 1. Número de sementes semeadas e de plântulas emergidas em 0,18 hectare, 
densidade de plantio de sementes e densidade de plântulas por hectare, e porcentagem 
de emergência de nove espécies florestais aos 40 dias após a semeadura direta.

Espécies florestais
Nº de 

sementes 
semeadas

Nº de 
plântulas 
emergidas

Densidade 
de plantio de 
sementes/ha

Densidade de 
plântulas/ha

Emergência

(%) 

Enterolobium contortisili-
quum Vell. 

Morong.
Tamboril 128 27 713 150 20,8 

Gliricidia sepium (Jacq.) 
Walp.

Gliricídia 796 116 4.422 645 14,7 

Ceiba glaziovii O. Kuntze Barriguda 224
24 1.243 133 10,7

Cassia grandis L. F. Canafístula 288
26 1.599 144 9,0 

Poincianella pyramidalis 
(Tul.) L.P. Queiroz

Catingueira 172
16 953 89 9,0 

Mimosa caesalpiniifolia 
Benth

Sabiá 680

18 3.778 100 2,8 

Myracrodruon urundeu-
va Alemão

Aroeira-do-
-sertão

747

16 4.149 89 2,2 

Anadenanthera colubrina 
Vell.

Angico 191

0 1.061 0 0,0 

Lonchocarpus sericeus 
(Poir.) Kunth

Falso-ingá 162

0 900 0 0,0 

Total Geral 3.387 243 18.818 1.350 7,2

10. Custo total de implantação/ha (R$): 1.070,00

11. Detalhamento dos custos: mão de obra 150,00; adubo 150,00; sementes 
500,00; mirex 20,00; glifosato 100,00; horas máquina 150,00.

12. Avaliação:

1‐ A experiência de campo está em processo de finalização. Mais testes serão realiza‐
dos nos próximos anos, testando outras espécies e meios de semeadura. O modelo 
deve ser aplicado caso a caso, pois as espécies devem ser selecionadas conforme a 
região de implantação. Ajustes quanto a densidade e profundidade de semeadura 
devem ser acompanhados.  A seleção das espécies é um passo importante no uso do 



método, pois nem todas as espécies se adequam a semeadura direta, especialmente 
as de sementes pequenas. 

2‐ A relação custo benefício é uma das mais favoráveis para os modelos de recompo‐
sição florestal. O custo total varia em torno de um mil reais e é dependente, principal‐
mente, do custo com a aquisição (coleta ou compra) das sementes. A velocidade de 
recomposição arbórea geralmente é maior do que com o uso de mudas, fato observa‐
do em outros experimentos no bioma Mata Atlântica, e é devido a rápida adaptação 
das árvores as condições do local.

3‐ O modelo pode ser recomendado para ARL e AUR, para locais mais úmidos, para 
locais com solos mais pobres ou mais ferteis. 

4‐ O maior fator de sucesso é o baixo custo e a fácil aplicação, podendo ser empregado 
por meio de semeadura mecanizada, manual ou a lanço, dependendo das condições 
financeiras e de infraestrutura do proprietário rural. O maior fator de risco é a quali‐
dade e quantidade de sementes, bem como o período e profundidade de semeadura.

A técnica de semeadura direta (mecanizada ou manual) já é amplamente estudada e 
empregada na prática. Ainda não é um modelo 100% finalizado, mas que pode ter sua 
finalização potencializada por estudos aplicados em diferentes regiões, solos, condições 
climáticas e ambientais. Ela necessita de ajustes em relação as espécies potenciais para 
cada região e bioma, preparo das sementes, pré‐semeadura, profundidade de semeadu‐
ra, aplicação de insumos (fertilizantes e herbicidas), preparo do solo e maquinário espe‐
cífico. Dos métodos tradicionalmente empregados, ele é um dos que apresenta melhor 
custo/benefício, ou seja, é de baixo custo e eficiente.
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