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1. Bioma: Pampa     Estado: Rio Grande do Sul     Município: Pelotas, Serra dos 
Tapes. 
 
2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): florestal 
 
3. Categoria da área onde o modelo foi testado: Sistema Agroflorestal em 
área de uso alternativo do solo. 
 
4. Objetivo de implantação do modelo: avaliar o comportamento de espécies 
florestais submetidas ao método da semeadura direta em SAFs sucessionais. 
 
5. Aplicabilidade: a utilização do método independe do tamanho da propriedade. 
 
6. Histórico da área: interior de um SAF que vem sendo cultivado desde 2007. 
 
7. Condições da área com relação a solo e clima: 
O solo da área é classificado como Argissolo distrófico e o clima é Cfa, de 
acordo com a classificação de Köppen, apresentando verões quentes e úmidos 
e invernos com geadas frequentes. As chuvas são bem distribuídas, podendo 
ocorrer estiagens prolongadas durante o verão. 
 
8. Descrição passo a passo: 
A área foi preparada com o mínimo revolvimento do solo. A semeada foi feita em 
faixas de 2,5 m2 com um coquetel de 26 espécies arbóreas com uma densidade 
de 10 sementes de cada espécie/m² (Tabela 1). O coquetel foi diluído em húmus 
de minhoca e semeado no meio de duas leiras, confeccionadas com folhas 
verdes de capim elefante e palha de aveia, azevém, ervilhaca e nabo-forrageiro. 
Além das sementes de arbóreas, os módulos agroflorestais foram plantados com 
milho, feijão, arroz e sete espécies de adubos verdes de verão (mucuna-cinza, 
mucuna-anã, mucuna-preta, Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis, guandu e 
feijão-miúdo. 

. 



Tabela 1. Espécies utilizadas no coquetel de espécies arbóreas no módulo 
agroflorestal, e a quantidade de sementes, em gramas, utilizadas nas faixas de 2,5 
m2 de plantio. 
 

 
9. Avaliação: 
 
Na primeira avaliação das plântulas emergidas foram contabilizados 97 
indivíduos de 19 tipos (espécies e morfoespécies). Na segunda avaliação foram 
contabilizados 76 indivíduos de 15 tipos e na terceira, 48 indivíduos de 14 tipos. 
Das cinco morfoespécies definidas, três permaneceram sem identificação em 
função de morte das plântulas antes da segunda avaliação. Uma permaneceu 
indefinida durante todo o experimento, e outra sucumbiu na segunda avaliação, 
mas teve dois novos indivíduos presentes na terceira avaliação. A partir do número 
de plântulas contabilizadas em cada avaliação, ou seja, o índice de sobrevivência 
dos indivíduos presentes na primeira avaliação e altura, pode-se concluir que 
Enterolobium contorticiliqum foi a espécie que apresentou melhor desempenho, 
com 13 indivíduos emergidos, 84,62% de taxa de sobrevivência (Figura 1) e 61,85 
cm ± 28,9748 de incremento em altura. Paraptadenia rigida e Cedrela fissilis Vell. 
(cedro) apresentaram 12 indivíduos na primeira avaliação, no entanto as plântulas 
de Cedrela fissilis não resistiram às condições de campo, sucumbindo ao longo do 
experimento, enquanto que Paraptadenia rigida foi a segunda espécie em termos 
de sobrevivência (83,33%), ainda que o seu crescimento em altura (11,92 cm ± 



8,6177) tenha sido inferior a média geral dos indivíduos avaliados (30,96 cm± 
27,5760) (Figura 2). Senna macranthera apresentou cinco indivíduos na primeira 
avaliação e boa sobrevivência (80%), mas o seu crescimento em altura (20 cm ± 
5,6862) também foi inferior à média geral. Schinus molle e Schinus terebinthifolius 
apresentaram quatro e três indivíduos na primeira avaliação, com índices de 
sobrevivência de 75% e 66,67%, respectivamente. Entretanto, as espécies 
do gênero Schinus apresentaram bom crescimento, superando a altura média 
geral. Leucaena leucocephala (leucena) e Caesalpinia pluviosa DC. (sibipiruna) 
apresentaram contingentes semelhantes a Senna macranthera, Schinus molle e 
Schinus terebinthifolius, no entanto a sua taxa de sobrevivência e o seu crescimento 
em altura foram inferiores (Figura 2). 
 

Figura 1. Percentual de plântulas sobreviventes por tipo durante o período avaliado 
(março/2010 até março/2011). 
 

 

Figura 2. Crescimento em altura das plântulas com ênfase para o indivíduo mais 
alto, mais baixo e altura média de cada tipo vivo após um ano e três meses da 
semeadura direta. 



 
O método da SD em SAFs sucessionais é promissor para a região da Serra dos 
Tapes. No entanto, faz-se necessário qualificar estratégias de implantação para que 
as espécies consigam se estabelecer e desenvolver com eficiência. Das 26 espécies 
testadas, destacaram-se timbaúva, angico, fedegoso, periquiteira e aroeira-vermelha. 

Estas espécies deverão ser priorizadas em coquetéis de sementes de arbóreas 
plantados por meio de SD.  
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