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Restauração ecológica de Área de Preservação Permanente (APP) 
e Reserva Legal (RL) utilizando leguminosas arbóreas inoculadas 

1. Bioma: Mata Atlântica Estado: Rio de Janeiro Município: Angra dos Reis 

2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): Floresta Ombrófila Densa 

3. Tipo de área onde o Modelo/Estratégia foi testado (APP, RL, AUR, UAS): Área 
de Preservação Permanente e Reserva Legal .

4. Objetivo de implantação do Modelo/Estratégia: Restauração Ecológica 

5. Aplicabilidade do Modelo/Estratégia: aplicação do modelo independe do 
tamanho do imóvel rural.

6. Histórico da área: Início de formação de voçorocas e degradação da vegeta-
ção pelo fogo. 

7. Condições gerais da área com relação a solo e relevo: Encosta com declividade 
acima 20 graus; solos rasos,  moderadamente drenados. 

8. Descrição passo a passo para a implantação: Plantio em covas abertas ma-
nualmente, em curva de nível na encosta, no espaçamento 3 m x 2 m. Aduba-
ção na cova com 100g de fosfato de rocha, 40g de cloreto de potássio e 10g 
de FTE BR12 (micronutrientes). Aceiros feitos duas vezes ao ano. Na respecti-
va área só foi necessário o controle de invasoras no primeiro ano, com apenas 
uma roçada com coroamento. As espécies utilizadas são apresentadas na 
Tabela 1. Vistas gerais da área antes do plantio, após 18 meses e  10 anos do 
plantio são apresentadas nas Figuras 1, 2 e 3. 

Tabela 1. Nome científico e comum das espécies utilizadas da restauração 
ecológica.

n. Nome científico Nome comum
1 Acacia auriculiformis Acácia
2 Acacia mangium Acacia mangium
3 Anadenanthera macrocarpa Angico-vermelho
4 Dalbergia nigra Jacarandá-da-Bahia
5 Entrerolobium contortisiliquum Orelha-de-negro
6 Erythrina verna Suinã
7 Inga Ingá
8 Machaerium nictictans Bico-de-pato
9 Mimosa artemiziana Monjoleiro
10 Mimosa bimucronata Maricá
11 Mimosa caesalpiniifolia Pau-sabiá
12 Mimosa tenuiflora Jurema-preta



n. Nome científico Nome comum
13 Parapiptadenia rigida Angico-branco
14 Piptadenia gonoacantha Pau-jacaré
15 Plathymenia foliosa Vinhático

 
Figura 1. Vista geral do preparo da área em encosta. 

Figura 2. Vista geral da área após 18 meses após o plantio. 
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Figura 3. Vista geral da área 10 anos após o plantio. 

9. Custo total de implantação/ha (R$) : 15.100,00 

10. Detalhamento dos custos : Mudas e fertilizantes - R$3.600,00 Mão de obra in-
cluindo aceiros - R$ 11.500,00.

11. Avaliação: Modelo finalizado, com boa relação custo x benefício como estratégia 
para contenção de encostas de risco e para interromper processos erosivos. Mo-
delo replicável em diferentes situações, inclusive para uso em áreas de uso restri-
to-AUR (áreas de inclinação 25-45 graus). O maior ponto positivo é a elevada ve-
locidade de recobrimento do solo. O risco é menor diversidade inicial do plantio. 

12. Referencias bibliográficas: 
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13. Responsável pelo fornecimento das informações/UD ou Instituição: Eduardo 
Campello - Embrapa Agrobiologia 
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