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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

Este guia prático é um dos produtos do projeto “Modelos de Reflorestamento para a
Zona da Mata”, financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona
da Mata de Pernambuco – PROMATA. O seu principal objetivo é ser uma ferramenta de consulta
para o planejamento e implementação de reflorestamentos com alta diversidade biológica na
floresta Atlântica do nordeste do Brasil (Zona da Mata). Esta obra foi pensada e elaborada
para ser consultada por atores sociais diversos e, portanto, deu-se preferência a uma linguagem
simples e objetiva. Entretanto, o guia apresenta um rico banco de informações técnico-
científicas, tanto no que se refere às técnicas de recuperação de áreas degradadas como de
características biológicas e biogeográficas da flora regional.

Inicialmente, o guia apresenta o cenário atual da Zona da Mata nordestina e alguns
conceitos que devem ser conhecidos sobre reflorestamentos. Depois, são apresentadas formas
de planejar as ações em áreas a serem recuperadas, levando em consideração, principalmente,
o aspecto legal e a necessidade de se utilizar muitas espécies nos plantios. O guia também
indica uma “receita de bolo” para escolher de maneira adequada as espécies a serem utilizadas,
seguida de uma série de técnicas e procedimentos que vão desde a produção de sementes
florestais até o plantio das mudas no campo. No final, o guia aborda algumas experiências de
reflorestamento na região e no Brasil, e discute oportunidades econômicas para a restauração
florestal.

Este obra cobre uma lacuna importante e tem valor estratégico, na medida em que
estimula e permite uma melhoria significativa nas práticas de reflorestamento com espécies
nativas na área de domínio da floresta Atlântica nordestina; desta forma, contribui para a
restauração desta biota e proteção de sua enorme diversidade biológica. Embora o guia precise
ser periodicamente atualizado (trata-se da primeira versão), o mesmo contém diretrizes básicas
capazes de oferecer suporte para a elaboração de uma legislação reguladora das práticas de
reflorestamento, as quais devem primar pela eficiência, garantia de benefícios (ambientais,
sociais e econômicos) e suporte legal para os diversos atores interessados neste instrumento
de recuperação da floresta e na melhoria de práticas produtivas. Essa obra, no entanto, não
deve ser usada para condenar iniciativas passadas ou mesmo ingessar as novas. A floresta
Atlântica nordestina é, atualmente, um dos trechos mais ameaçados da floresta Atlântica
brasileira, pois restam menos de 3% da cobertura original. Permitir que esta floresta preste
serviços ambientais estratégicos, proteja o patrimônio biológico da floresta Atlântica brasileira
e ajude no desenvolvimento sustentável desta região é uma tarefa que não pode mais ser
adiada e necessita do envolvimento de toda a sociedade. Felizmente, estamos vivendo um
momento de oportunidades para esta floresta, o qual resulta do crescente interesse de setores
produtivos pelas questões ambientais, maior consciência dos tomadores de decisão e dos
formuladores de políticas públicas sobre a importância dos recursos naturais e, finalmente, do
interesse da sociedade civil e da academia pelo paradigma do desenvolvimento sustentável.
Aproveitamos então esta janela de oportunidade.

Boa leitura, e ótimas práticas de restauração!
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Floresta original

Floresta remanescente

1. A Zona da Mata Nordestina1. A Zona da Mata Nordestina1. A Zona da Mata Nordestina1. A Zona da Mata Nordestina1. A Zona da Mata Nordestina

No nordeste do Brasil, a faixa litorânea originalmente coberta por floresta Atlântica é

denominada Zona da Mata. Atualmente, restam apenas fragmentos pequenos e isolados, os

quais cobrem menos de 3% da área original da floresta Atlântica nordestina (Figura 1), aqui

definida como a floresta úmida de terras baixas entre os estados de Alagoas e do Rio Grande

do Norte ou, simplesmente, ao norte do Rio São Francisco. Tamanha alteração no ambiente

natural gerou várias conseqüências, dentre elas, a degradação do solo, a morte de nascentes

e rios, a redução na quantidade e qualidade da água e a extinção de muitas espécies e

populações de plantas e animais. Atualmente, a floresta Atlântica nordestina é um dos trechos

de floresta tropical mais ameaçados do mundo.

Figura 1 - Mapa da floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco, destacando sua área
original e remanescente.
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18     Implementando Reflorestamentos com Alta Diversidade na Zona da Mata Nordestina

Apesar deste cenário, a floresta Atlântica nordestina ainda guarda algumas belas surpresas.

A biodiversidade da região é altíssima, existindo nela muitas espécies que não são encontradas

em nenhum outro local do mundo. Nos últimos anos, várias novas espécies de bromélias,

primatas e aves têm sido descobertas pela ciência na região. Ou seja, a floresta ainda permanece

pouco conhecida, apesar de vários séculos de exploração intensiva de seus recursos naturais.

Justamente por ser tão rica e sofrer elevada pressão antrópica, a floresta Atlântica foi

eleita pela comunidade científica nacional e internacional como uma das áreas mais importantes

para a conservação da biodiversidade de todo o mundo. Ciente da responsabilidade de proteger

esse riquíssimo patrimônio natural e diante das elevadas taxas de desmatamento, o governo

brasileiro instituiu uma legislação específica para a Mata Atlântica (ou floresta Atlântica) (Lei

11.428/2006), impondo regras claras quanto à utilização e proteção dos seus recursos em

território nacional. Cabe a cada um de nós, moradores e proprietários de terra da região, fazer

a nossa parte. Além de proteger os remanescentes contra o fogo, a caça e o desmatamento,

ações de reflorestamento e outras de recuperação florestal são urgentes. Para que os

reflorestamentos possam contribuir para a restauração da floresta Atlântica é importante

fazer plantios com alta diversidade. Nas próximas páginas, vamos entender por que e como

fazer esse tipo de reflorestamento.
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2. O que são reflorestamentos com2. O que são reflorestamentos com2. O que são reflorestamentos com2. O que são reflorestamentos com2. O que são reflorestamentos com
alta diversidade?alta diversidade?alta diversidade?alta diversidade?alta diversidade?

Reflorestamentos com alta diversidade são aqueles em que se plantam muitas espécies

nativas com diferentes estratégias de vida, a fim de viabilizar o estabelecimento de uma

floresta capaz de se autoperpetuar (floresta com viabilidade ecológica ou sustentável). Eles

são muito diferentes dos reflorestamentos com eucalipto ou com pinus, em que toda a área a

ser reflorestada recebe apenas uma espécie de planta. Nos reflorestamentos com alta diversidade

procura-se recuperar a estrutura e a função do ecossistema original, sendo utilizado o maior

número de espécies nativas possível. Pode-se plantar, por exemplo, mais de 100 espécies de

árvores, além de reintroduzir  plantas com outras formas de vida, como trepadeiras, arbustos

e epífitas*, fazendo com que a floresta plantada tenda a parecer ao máximo com uma floresta

nativa em bom estado de conservação.

* Plantas que não têm contato com o solo e crescem sobre o tronco das árvores. Ex: orquídeas,
bromélias, samambaias.
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3. P3. P3. P3. P3. Por que reflorestar com altaor que reflorestar com altaor que reflorestar com altaor que reflorestar com altaor que reflorestar com alta
diversidade?diversidade?diversidade?diversidade?diversidade?

O reflorestamento com alta diversidade é uma chance para que os serviços ambientais,

as espécies e as interações ecológicas que originalmente ocorrem ou ocorriam na floresta

Atlântica nordestina possam ser mantidas ou recuperadas. É uma das únicas formas de reduzir

as chances de extinção de várias espécies de plantas e animais que estão desaparecendo

desta região e do planeta. Os reflorestamentos com alta diversidade apresentam várias

vantagens em relação aos reflorestamentos com baixa diversidade, como:

a) Tendem a ser auto-sustentáveis - significa que se forem implantados corretamente,

em determinado momento a própria Natureza se encarregará de manter e renovar a

floresta restaurada. Por exemplo, áreas reflorestadas somente com Ingá, que se

situam distantes de remanecentes naturais de floresta, podem entrar em colapso

após 15-25 anos de plantio. Com a morte das árvores, os capins podem tomar conta

do local novamente e a área poderá retornar, aos poucos, à situação original de

degradação. Com isso, o esforço empreendido e o dinheiro investido podem ser

completamente perdidos.

b) São capazes de manter e recuperar os serviços ambientais, que são os serviços que

a Natureza nos presta direta ou indiretamente, sem que precisemos investir em

tecnologias sofisticadas. Por exemplo, a polinização das plantas, as chuvas, a fertilidade

do solo, o contínuo reabastecimento de água nos rios e lençóis freáticos, a estabilidade

climática, a regeneração natural das florestas e o sequestro de carbono, além de

vários outros. Os reflorestamentos com alta diversidade resgatam o bom funcionamento

e a qualidade dos serviços ambientais, permitindo que eles sejam sempre mantidos.

c) Permitem a recuperação das áreas de preservação permanente e reserva legal,

possibilitando que o proprietário se adeque à legislação ambiental brasileira (veja item

4). Isso aumenta o acesso a financiamentos e melhora a competitividade dos produtos

no mercado nacional e, principalmente, no mercado internacional.

d) Constituem um requisito importante para que o proprietário consiga selos de qualidade

ambiental (“selos verdes”) para os seus produtos, como o ISO 14.001.

e) Restabelecem o trânsito de sementes e animais entre os remanescentes de floresta

nativa. Como os reflorestamentos com alta diversidade imitam a floresta nativa, os
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3. Por que reflorestar com alta diversidade?      21

animais que são típicos da floresta Atlântica começam a visitá-los e usam estas áreas

como ponte para chegarem a outros remanescentes florestais. Desta forma, os animais,

como aves e morcegos, levam sementes de uma área para outra e ainda ajudam a

semear novas espécies nas áreas reflorestadas, aumentando, assim, o sucesso e a

diversidade dos reflorestamentos.
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4. Onde reflorestar?4. Onde reflorestar?4. Onde reflorestar?4. Onde reflorestar?4. Onde reflorestar?

Para atender a legislação ambiental, todo proprietário de terra deve reflorestar as

áreas de preservação permanente (APP) que foram desmatadas. Estas áreas são:  margens de

rios (mata ciliar), de nascentes, de lagos ou de represas, topos de morro, encostas muito

inclinadas e manguezais, entre outros (veja Tabela 1). As APPs podem ser maiores ou incluir

outras áreas a depender da legislação específica de sua região. Portanto, antes de reflorestar

consulte as leis municipais e estaduais.

De acordo com o Código Florestal (Lei 4.771/1965), toda propriedade situada na Zona

da Mata deve possuir, além das APPs, uma área com floresta nativa averbada em cartório

(chamada Reserva Legal) correspondente a 20% da área total da propriedade.

Grande parte das propriedades rurais apresenta, em maior ou menor proporção, áreas

de baixa aptidão agrícola* mas de elevada aptidão florestal. Essas localidades frequentemente

são abandonadas e invadidas por gramíneas, como braquiária e capim-colonião, desperdiçando

tanto o potencial agrícola como o de conservação da Natureza. A escolha das localidades com

baixa aptidão agrícola para constituírem parte da Reserva Legal da propriedade, não representa

qualquer prejuízo ao agricultor. Pelo contrário,  só traz vantagens, facilitando a obtenção

tanto de financiamentos,  como de “selos verdes”. Existe ainda a possibilidade de plantar

espécies nativas e ter renda com isso (veja item 19). Assim, a Reserva Legal não é um

empecilho ao agricultor, mas uma oportunidade de melhorar o estado ambiental de sua

propriedade e de obter renda com baixo impacto ao ecossistema local.

* Localidades que, em função da presença de afloramentos rochosos, da inclinação ou da baixa fertilidade,
possuem um potencial limitado de uso para a agricultura ou pecuária.
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4. Onde reflorestar?     23

Tabela 1 - Áreas que devem ser cobertas por floresta nativa de acordo com a legislação federal (Código
Florestal Lei 4.771/1965 e Resoluções CONAMA 303/2002 e 302/2002).

* Apenas os morros com mais que 50 m de altura em relação à base e mais que 30% de declividade
(aproximadamente 17 graus) na encosta apresentam APP nos seus topos. A base do morro é o plano horizontal
definido por planície ou superfície de lençol d’água  adjacente, ou nos relevos ondulados, pela cota da depressão
mais baixa ao seu redor.
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Figura 2.  Desenhos esquemáticos de áreas de preservação permanente (APP).
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4. Onde reflorestar?     25

A localização da Reserva Legal pode ser escolhida pelo proprietário, mas deve ser

aprovada pelo órgão ambiental estadual competente. Abaixo seguem algumas dicas:

a) Marque em um mapa da área, preferencialmente em uma imagem de satélite, onde

serão localizadas as áreas de preservação permanente (como indicado na Tabela

1).

b) Localize os remanescentes florestais já existentes e que não coincidam com as

áreas de preservação permanente. Tais remanescentes correspondem à sua área

de reserva legal. Calcule a área ocupada por eles.

c) Se a área calculada no ‘item b’ soma menos que 20% da área total da propriedade,

faça o reflorestamento da reserva legal em locais que permitam a conexão de

remanescentes de floresta nativa que estão separados entre si. O alargamento de

APPs, quando religa bons fragmentos, pode ser boa alternativa para complementação

da Reserva Legal.

d) Se o ‘item c’ tiver sido atendido e ainda faltarem áreas para reflorestar, situe os

reflorestamentos no entorno dos remanescentes de floresta nativa. Sempre que

possível, refloreste a reserva legal de forma que os remanescentes fiquem circulares,

evitando formatos retangulares ou muito recortados. Os formatos circulares minimizam

as áreas que precisam ser mantidas como aceiros e aumentam a efetividade do

reflorestamento em restaurar a floresta Atlântica.

O resultado da aplicação dos critérios acima pode ser visto na figura 3 que indica as

áreas com floresta nativa e as que deveriam ser reflorestadas.

Figura 3. Mapa de remanescentes de mata nativa em áreas de preservação permanente (verde claro) e nas
demais áreas (verde escuro) e as áreas de preservação permanente (rosa) e de Reserva Legal (amarelo) que
seriam reflorestadas, aplicando-se as recomendações acima. Tons de cinza indicam um gradiente altitudinal
(tons mais fortes são áreas mais altas). Produzido por Mateus Dantas.
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4.1. O que são Matas Ciliares e para que servem?4.1. O que são Matas Ciliares e para que servem?4.1. O que são Matas Ciliares e para que servem?4.1. O que são Matas Ciliares e para que servem?4.1. O que são Matas Ciliares e para que servem?

Matas ciliares ou matas de galeria são aquelas que crescem na margem dos rios. Essas

matas devem ser permanentemente preservadas, pois são muito importantes para a manutenção

do solo, da qualidade e da quantidade de água nos rios, visto que servem para filtrar e reter os

sedimentos que são carreados com as águas das chuvas. Sem mata ciliar, o rio se torna mais

turvo (Figura 4), contaminado (com agrotóxicos e fertilizantes), assoreado (recebe muita

terra junto com as águas das chuvas e, assim, vai se tornando mais raso), contendo cada vez

menos peixes e sujeito a enchentes nas épocas de chuva. Isso traz muitos prejuízos econômicos

(por ex., falta de água para irrigação ou aumento dos gastos para tratar a água) e sociais (por

ex., volume de água insuficiente e de má qualidade para abastecer as populações humanas

que dependem deste rio). Com o passar do tempo, o rio pode desaparecer por completo, como

tem sido o caso de vários rios na nossa região. Além disso, rios sem mata ciliar também podem

ameaçar ecossistemas marinhos; por exemplo, recifes de corais tornam-se vulneráveis à morte,

se o rio que deságua no mar trouxer águas turvas (ricas em sedimentos em suspensão).

Embora a mata ciliar possa contribuir muito com a saúde dos rios, ela não faz milagres.

Além de sua conservação, é fundamental que se adotem boas práticas de manejo na propriedade

como um todo, tal como a conservação do solo e a utilização correta de defensivos agrícolas.

Figura 4. Rio sem mata ciliar, apresentando água com muito sedimento
devido à erosão nas margens e nas encostas dos morros. Fonte: LERF.

4.2. Que largura deve ter a Mata Ciliar?4.2. Que largura deve ter a Mata Ciliar?4.2. Que largura deve ter a Mata Ciliar?4.2. Que largura deve ter a Mata Ciliar?4.2. Que largura deve ter a Mata Ciliar?

A área de mata ciliar que deve ser permanentemente preservada é determinada pelo

Código Florestal e depende da largura do rio. Se o seu rio está sem mata ciliar, você deve se

basear nos valores a seguir (Tabela 2) para estabelecer qual o tamanho da área a ser reflorestada.
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4.3. Não tenho condições de reflorestar tudo ao mesmo tempo. O4.3. Não tenho condições de reflorestar tudo ao mesmo tempo. O4.3. Não tenho condições de reflorestar tudo ao mesmo tempo. O4.3. Não tenho condições de reflorestar tudo ao mesmo tempo. O4.3. Não tenho condições de reflorestar tudo ao mesmo tempo. O
que deve ser priorizado?que deve ser priorizado?que deve ser priorizado?que deve ser priorizado?que deve ser priorizado?

A Lei de Política Agrícola (Lei 8.171/1991) estabelece que, até 2021, todo proprietário

de terra deve ter reflorestado todas as áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente que

estiverem desmatadas em sua propriedade. Para isso, a lei obriga que, a cada ano, o proprietário

recomponha um trecho dessas áreas (veja art. 99 da Lei 8.171/1991). No entanto, há áreas

cuja recuperação é mais urgente, como, por exemplo, áreas com voçoroca, áreas muito

inclinadas e com erosão e as matas ciliares. A ordem de prioridade a ser seguida para a

escolha das áreas a serem restauradas está evidenciada na figura 5.

Figura 5. Ordem de prioridade para a escolha das áreas a serem reflorestadas.

Tabela 2 – Largura que a mata ciliar deve ter em função da largura do rio (Código
Florestal, Lei 4.771/1965).

* A largura do rio é medida considerando-se o seu nível mais alto.
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4.4. P4.4. P4.4. P4.4. P4.4. Posso converter florestas de plantas eosso converter florestas de plantas eosso converter florestas de plantas eosso converter florestas de plantas eosso converter florestas de plantas exóticas (eucalipto e pinus)xóticas (eucalipto e pinus)xóticas (eucalipto e pinus)xóticas (eucalipto e pinus)xóticas (eucalipto e pinus)
em florestas nativas?em florestas nativas?em florestas nativas?em florestas nativas?em florestas nativas?

Sim, é possível. Áreas de monoculturas de árvores exóticas, como eucalipto e pinus,

que estão abandonadas, subutilizadas ou em áreas onde se pretende fazer reflorestamento

com plantas nativas, podem ser manejadas para que a vegetação nativa que está regenerando

no sub-bosque* seja favorecida. Este manejo pode ser feito através de duas formas: (1)

anelamento das árvores exóticas e (2) planejamento de corte de baixo impacto. Tanto uma

forma como a outra tem o objetivo de eliminar os indivíduos das espécies exóticas, deixando

apenas a vegetação nativa e transformando uma antiga plantação de espécie exótica numa

floresta nativa em regeneração.

O anelamento consiste na retirada da casca do tronco da árvore até formar um anel

sem casca (Figura 6). Após algum tempo, a árvore morre e cai, desencadeando o processo de

regeneração natural. Deve ser realizado aos poucos, fazendo, em cada ano, o anelamento de

1/3 ou 1/4 dos indivíduos escolhidos aleatoriamente ou de forma regular por toda área a ser

manejada, em um período total de três ou quatro anos. Este método deve ser realizado apenas

em florestas de plantas exóticas que apresentam sub-bosque de espécies nativas bem

desenvolvido, pois, neste caso, compensa aproveitá-lo para a restauração da área. Eucaliptais

com mais de 2 anos de idade, quando são próximos a remanescentes de floresta, geralmente

apresentam um sub-bosque com muitas plantas nativas.

Figura 6.  Desenho esquemático de um anel em um tronco.

* Camada de vegetação situada abaixo da copa das árvores do dossel da floresta.

Floresta de espécie exótica

Anel no tronco
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O planejamento de corte de baixo impacto concentra a queda e retirada das árvores de

duas linhas de plantio paralelas numa única entrelinha (Figura 7). Essa forma de retirada da

madeira prejudica a regeneração presente em apenas uma entrelinha, mas preserva a

regeneração natural da entrelinha seguinte, permitindo que 50% da regeneração natural não

seja afetada. Recomenda-se, também, que esse processo seja parcelado em três anos, para

minimizar, ainda mais, os impactos da retirada da madeira no sub-bosque, como evidenciado

na figura 8.

Figura 7. Desenho esquemático do corte de baixo impacto nas florestas de exóticas
(eucalipto e pinus).

Figura 8. Planejamento de corte na floresta de exóticas visando a minimização dos impactos à
regeneração natural.
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4.5. A vegetação nativa pode se recuperar naturalmente?4.5. A vegetação nativa pode se recuperar naturalmente?4.5. A vegetação nativa pode se recuperar naturalmente?4.5. A vegetação nativa pode se recuperar naturalmente?4.5. A vegetação nativa pode se recuperar naturalmente?

A vegetação nativa tem condições de se recuperar sem que haja necessidade de plantio,

quando: a) a mata foi derrubada recentemente, de modo que o solo ainda conserva suas

características físico-químicas e ainda há um estoque de sementes no solo ou b) o trecho a

ser recuperado é pequeno e encontra-se próximo a outros remanescentes de floresta. Uma

terceira condição importante em ambos os casos, é que o conjunto de animais responsáveis

pela dispersão de sementes esteja presente na área. Dentre esses animais, é muito relevante

a presença de macacos de médio e grande porte, antas, veados, pacas, cutias e diversas

espécies de morcegos e aves, inclusive as de grande porte, como jacus e mutuns. Infelizmente,

nenhuma dessas três condições corresponde à realidade na maior parte das paisagens ao

norte do rio São Francisco. Ao contrário, nesta região as condições normalmente são

radicalmente opostas, ou seja: a) a derrubada da floresta foi feita há dezenas, ou até mesmo

há centenas de anos atrás e o solo se encontra fortemente degradado; b) o trecho a ser

recuperado é enorme e a mata ciliar foi quase que completamente derrubada e c) a fauna

nativa está extremamente empobrecida, sendo que grande parte dos animais com mais de 1 kg

foram caçados e extintos. A situação é tão grave que em vários trechos, mesmo naqueles

onde sobraram os maiores remanescentes de floresta, até mesmo os gambás e ratos são

escassos. Deste modo, em grande parte dos casos, a recuperação da vegetação nativa ao

norte do rio São Francisco depende do plantio direto de sementes ou mudas.

Uma boa forma de avaliar se a área tem potencial de se recuperar, sem que haja o

plantio de mudas, é a avaliação do potencial de regeneração natural. Para isso, observe as

plantas jovens de árvores e arbustos que estão crescendo naturalmente na área (veja o

apêndice 7); ou seja, aquelas que não foram plantadas. Caso estejam crescendo em parte da

área e constituam muitas espécies diferentes, existe um grande potencial de regeneração

natural. Entretanto, esse potencial só pode ser avaliado depois que a área for abandonada por

cerca de 1 ano, já que as práticas agrícolas matam ou inibem boa parte das espécies nativas

que tentam reocupar o local.

Mesmo em uma situação favorável, na qual haja várias espécies nativas crescendo na

área, pode ser necessária alguma ajuda do homem para acelerar o processo. É o que se chama

de condução da regeneração natural, que nada mais é do que cuidar das plantas que se

estabelecem naturalmente no local como se fossem mudas plantadas, fazendo o controle

periódico do mato ao redor delas (principalmente capim-gordura, braquiária e colonião) e, até

mesmo, adubando.  Mesmo que haja poucos indivíduos jovens crescendo na área, estes

devem ser mantidos e cuidados, e os espaços vazios entre esses indivíduos devem ser

preenchidos com o plantio de mudas.

Apresentamos a seguir uma série de informações para auxiliá-lo a: a) remover os fatores

de degradação; b) escolher as espécies que serão plantadas; c) produzir ou comprar as

mudas; d) escolher a melhor época para o plantio; e) preparar o solo, e, finalmente, f) plantar

e fazer a manutenção após o plantio.
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5. O que são fatores de degradação5. O que são fatores de degradação5. O que são fatores de degradação5. O que são fatores de degradação5. O que são fatores de degradação
e como removê-los?e como removê-los?e como removê-los?e como removê-los?e como removê-los?

Fatores de degradação são toda e qualquer situação ou ação que resulte em danos à

vegetação nativa, plantada ou já presente na área. O primeiro passo para seguir o caminho da

restauração é parar de degradar a vegetação nativa em toda propriedade. Afinal, não tem

sentido gastar tempo e dinheiro para recuperar ou restaurar um local da propriedade se outro

está sendo degradado pelo fogo, agricultura ou pastoreio do gado. Mesmo para uma área em

processo de restauração, se esses fatores de degradação não forem identificados e removidos,

todo o esforço de plantio de mudas ou condução da regeneração natural pode ser perdido. Na

região canavieira do nordeste, os fatores mais comuns são: fogo (Figura 9a), gado (Figura

9b), retirada de madeira, abertura de trilhas ou estradas, remoção de areia, dentre outros. No

caso de fogo, uma boa estratégia para evitá-lo é providenciar a instalação e manutenção de

aceiros (geralmente de 15 metros) entre as áreas de cana e as áreas a serem reflorestadas.

Pode-se também realizar a colheita da cana crua em um raio de 30 metros no entorno do

reflorestamento ou do fragmento de mata nativa, a fim de diminuir as chances do fogo invadir

essas áreas.

Um dos problemas que ocorre em propriedades agrícolas é a utilização das áreas de

preservação permanente (APP) como pasto para o gado (Figura 9b). Além de prejudicar o

desenvolvimento da regeneração natural, o gado pode pôr tudo a perder caso invada uma

área reflorestada, já que ele pode se alimentar das mudas e/ou pisoteá-las. Nesse caso, basta

cercar o fragmento de mata nativa ou a área a ser restaurada, impedindo o acesso do gado.

Uma opção interessante é a utilização de cercas-vivas.

Figura 9. (a) Fragmento de mata nativa atingido pelo fogo da queimada da cana e (b) APP de região canavieira
sendo utilizada como pastagem. Fonte: LERF.

a. b.
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Uma série de critérios deve ser cuidadosamente seguida de modo a garantir uma boa

escolha das espécies e o sucesso do reflorestamento. Veja abaixo cada um dos passos:

a) Com base nas figuras 10 a 13, localize a área a ser reflorestada em termos de

município, tipo de vegetação (consulte também o apêndice 1) e microrregião

vegetacional. Se o local a ser reflorestado situa-se no estado: (1) Rio Grande

do Norte, vá para a figura 10; (2) Paraíba, vá para a figura 11; (3) Pernambuco,

vá para a figura 12; ou (4) Alagoas, vá para a figura 13.

b) Escolha, pelo menos, 80 espécies que naturalmente ocorrem na sua microrregião

vegetacional com base no apêndice 2. Se tiver dificuldade para conseguir 80

espécies, utilize espécies de outras microrregiões que sejam próximas e do

mesmo tipo de vegetação. O apêndice 3 informa os tipos de vegetação nos

quais as espécies ocorrem, mas informações adicionais podem ser obtidas

com profissionais especializados, de forma a garantir que as espécies vegetais

utilizadas sejam aquelas que naturalmente ocorrem no tipo de vegetação em

que a área a ser reflorestada está inserida.

c) Metade do número de mudas a serem utilizadas no plantio deve conter no

mínimo 10 espécies do grupo de preenchimento e a outra metade deve conter

em torno de 70 espécies do grupo de diversidade. Em cada um desses dois

grupos, o número de mudas por espécie deve ser o mais igualmente distribuído,

para evitar plantar muitas mudas de poucas espécies. As espécies dentro de

cada grupo devem ser plantadas o mais misturado, evitando que plantas da

mesma espécie fiquem lado a lado.

6. Como escolher as espécies que6. Como escolher as espécies que6. Como escolher as espécies que6. Como escolher as espécies que6. Como escolher as espécies que
serão plantadas?serão plantadas?serão plantadas?serão plantadas?serão plantadas?

* Atlas Nacional do Brasil: Região Nordeste. Rio de Janeiro: IBGE, 1985.

Atenção! As figuras de 10 a 13 mostram os tipos vegetacionais com precisão
na escala regional. Estes mapas são pouco precisos na determinação do
tipo de vegetação na escala local*. Para identificar com precisão local o
tipo de vegetação, recomenda-se consultar especialistas.
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6. Como escolher as espécies que serão plantadas?     33

Exemplo:

Para o plantio de 10.000 mudas, deve-se utilizar:

• 5.000 mudas (grupo de preenchimento)   15 espécies  cerca de 333 mudas
        por espécie

• 5.000 mudas (grupo de diversidade)  75 espécies  cerca de 67 mudas por
espécie

Nos apêndices, estão incluídas várias informações sobre ecologia e distribuição geográfica

das espécies que devem ajudar na escolha do conjunto de espécies a ser utilizado em cada

situação.

6.1. O que são espécies de preenchimento e diversidade?6.1. O que são espécies de preenchimento e diversidade?6.1. O que são espécies de preenchimento e diversidade?6.1. O que são espécies de preenchimento e diversidade?6.1. O que são espécies de preenchimento e diversidade?

O grupo de preenchimento é constituído de espécies que possuem rápido crescimento

e grande cobertura de copa, proporcionando o rápido sombreamento da área plantada. A

maioria dessas espécies é classificada como iniciais da sucessão (pioneiras),  embora não seja

adequado se referir a esse grupo como “pioneiras”, porque as pioneiras que crescem rápido e

que não promovem grande cobertura, como a embaúba (Cecropia spp.) e o guapuruvu

(Schizolobium parahyba), são incluídas no grupo de diversidade. Com o rápido recobrimento e

sombreamento da área, essas espécies criam um ambiente favorável ao desenvolvimento dos

indivíduos do grupo de diversidade e desfavorecem o desenvolvimento de espécies competidoras,

como gramíneas e lianas agressivas (trepadeiras). Outra característica desejável para as

espécies do grupo de preenchimento é que floresçam e produzam sementes rapidamente.

Como as espécies do grupo de preenchimento possuem ciclo de vida curto, será necessária

a substituição dos indivíduos plantados dessas espécies, quando estes começarem a morrer.

Dessa forma, espécies finais da sucessão (não pioneiras) devem ser utilizadas conjuntamente

com as iniciais, permitindo que haja uma substituição gradual de espécies no tempo, para que

a floresta restaurada se perpetue e não permita a reinfestação de gramíneas exóticas agressivas.

O grupo de preenchimento pode ser exemplificado pelas espécies: cupiúba (Tapirira

guianensis), ingá (Inga spp.), marmeleiro (Croton floribundus), caboatã-de-leite (Thyrsodium

spruceanum), amarelo (Plathymenia foliolosa), salgueiro (Aegiphila pernambucensis e A.

sellowiana), pau-de-jangada (Apeiba tibourbou), sabiazeira (Miconia prasina), jitó (Guarea

guidonia), entre outras (veja apêndice 2). Vale destacar que é importante uma caracterização

do desenvolvimento de mudas já plantadas nas diversas regiões, para que haja uma adequada

classificação local das espécies quanto ao grupo ao qual pertencem (preenchimento ou

diversidade).

No grupo de diversidade, incluem-se as espécies que não possuem rápido crescimento

e/ou nem grande cobertura de copa, mas são fundamentais para garantir a perpetuação da
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34     Implementando Reflorestamentos com Alta Diversidade na Zona da Mata Nordestina

área plantada. São as espécies desse grupo que irão gradualmente substituir as de preenchimento,

quando estas entrarem em senescência (morte), ocupando definitivamente a área restaurada

e garantindo sua continuidade. Esse grupo se assemelha ao grupo referido em alguns projetos

como o das não pioneiras, com a diferença de que no grupo de diversidade estão incluídas

também as espécies iniciais da sucessão (pioneiras) que não promovem forte sombreamento

da área. Incluem-se nesse grupo todas as demais espécies regionais não pertencentes ao

grupo de preenchimento, inclusive espécies vegetais de outras formas de vida que não as

arbóreas, como os arbustos e subarbustos. Inclui-se, também, a maioria das árvores emergentes*

e das árvores produtoras de grandes frutos e sementes. Estas últimas são muito importantes

para a alimentação da fauna de grandes vertebrados, sendo representadas pelas famílias

Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Leguminosae e Myrtaceae, entre outras. Árvores com estas

características são muito importantes para a viabilidade futura da floresta plantada.

6.2. Árvores nobres e árvores vulneráveis à extinção6.2. Árvores nobres e árvores vulneráveis à extinção6.2. Árvores nobres e árvores vulneráveis à extinção6.2. Árvores nobres e árvores vulneráveis à extinção6.2. Árvores nobres e árvores vulneráveis à extinção

Na seleção das espécies, certa atenção deve ser dada a estes dois grupos. Árvores

nobres são aquelas espécies de árvores nativas que possuem madeira de boa qualidade (madeira

de lei), produzem compostos de alta utilidade medicinal, fornecem frutos ou sementes de

grande apreciação ou têm alguma outra utilidade de destaque. Estas espécies foram exploradas

de maneira abusiva e hoje encontram-se em quantidades reduzidas na Natureza. Por isso,

muitas delas encontram-se vulneráveis à extinção (isto é, com grande chance de desaparecer).

Exemplos de árvores nobres da região são: pau-brasil (Caesalpinia echinata), maria-preta

(Melanoxylon brauna), pau-d’óleo (Copaifera langsdorffii), jatobás (Hymenaea spp.), angelins

(Andira spp.),  jacarandá (Swartzia macrostachya), cedro (Cedrela spp.), cumarú (Dipteryx

odorata), maçarandubas (Manilkara salzmannii,  M. rufala), louros (Ocotea spp.), sapucaias

(Lecythis spp.) e a urucuba (Virola gardneri), dentre outros.

Neste guia, apresentamos uma lista das espécies de árvores que possuem ocorrência

conhecida em apenas uma localidade em toda floresta Atlântica de terras baixas  entre Alagoas

e Rio Grande do Norte e, por isso são provavelmente as árvores mais ameaçadas de extinção

na região (apêndice 4). Os reflorestamentos devem ter o papel de aumentar as populações

destas espécies, contribuindo para a sua conservação e agregando valor às iniciativas de

restauração. Dessa forma, devemos estar sempre atentos para incorporá-las nos plantios.

*Árvores mais altas da floresta, que chegam a ultrapassar o dossel.
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Figura 10. Mapa dos municípios da Zona da Mata do Rio Grande do Norte e seus respectivos tipos de vegetações e microrregiões.
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Arês 11 

Baía Formosa 20 

Canguaretama 18 

Ceará-Mirim 5 

Espírito Santo 14 

Extremoz 6 

Goianinha 15 

Jundiá 13 

Maxaranguape 4 

Natal 7 

Nísia Floresta 10 

Parnamirim 8 

Pedro Velho 19 

Pureza 2 

Rio do Fogo 3 

São José de Mipibu 9 

Senador Georgino 
Avelino 12 

Tibau do Sul 16 

Touros 1 

Vila Flor 17 
 



Mapa dos municípios da Zona da Mata do Rio Grande do Norte e seus respectivos tipos de vegetação e microrregiões.

Figura 10
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Alagoa Grande 41 Juarez Távora 29

Alagoa Nova 42 Juripiranga 21

Alagoinha 52 Lagoa Seca 45

Algodão de Jandaíra 58 Lucena 6

Alhandra 18 Mamanguape 2

Arara 57 Marcação 4

Areia 51 Massaranduba 39

Areial 48 Mataraca 1

Aroeiras 32 Matinhas 43

Baía da Traição 3 Mogeiro 28

Bananeiras 62 Montadas 47

Bayeux 13 Natuba 33

Belém 63 Pedras de Fogo 19

Borborema 61 Pilar 24

Caaporã 17 Pilões 55

Cabedelo 11 Pilõezinhos 54

Cacimba de Dentro 66 Pitimbu 16

Campina Grande 37 Puxinanã 46

Campo de Santana 64 Remígio 50

Capim 7 Riachão do Bacamarte 38

Casserengue 59 Riachão do Poço 23

Conde 15 Rio Tinto 5

Cruz do Espírito Santo 12 Salgado de São Félix 27

Cuité de Mamanguape 8 Santa Rita 10

Cuitegi 53 São José dos Ramos 25

Dona Inês 65 São Miguel de Taipu 20

Esperança 49 São Sebastião de Lagoa de Roça 44

Fagundes 36 Sapé 9

Gado Bravo 35 Serra Redonda 40

Ingá 30 Serraria 56

Itabaiana 26 Solânea 60

Itatuba 31 Sobrado 22

João Pessoa 14 Umbuzeiro 34

Figura 11.  Mapa dos municípios da Zona da Mata da Paraíba e seus respectivos tipos de vegetações e microrregiões.



Mapa dos municípios da Zona da Mata da Paraíba e seus respectivos tipos de vegetação e microrregiões.

Figura 11



Figura 12.  Mapa dos municípios da Zona da Mata de Pernambuco e seus respectivos tipos de vegetações e microrregiões.

39

Abreu e Lima 20  Jaqueira 71 

Agrestina 74  João Alfredo 31 

Água Preta 66  Joaquim Nabuco 60 

Águas Belas 104  Jucati 92 

Aliança 6  Jupi 86 

Altinho 75  Jurema 83 

Amaraji 53  Lagoa do Carro 24 

Angelim 90  Lagoa do Itaenga 25 

Araçoiaba 16  Lagoa do Ouro 97 

Barra de Guabiraba 55  Lagoa dos Gatos 80 

Barreiros 64  Lajedo 84 

Belém de Maria 72  Limoeiro 26 

Bom Conselho 102  Macaparana 9 

Bom Jardim 30  Machados 27 

Bonito 59  Maraial 70 

Brejão 98  Moreno 39 

Buenos Aires 14  Nazaré da Mata 13 

Cabo de Santo Agostinho 49  Olinda 19 

Cachoeirinha 77  Orobó 28 

Caetés 94  Palmares 67 

Calçado 87  Palmeirina 89 

Camaragibe 21  Panelas 79 

Camocim de São Félix 57  Paranatama 99 

Camutanga 8  Passira 41 

Canhotinho 88  Paudalho 22 

Capoeiras 93  Paulista 18 

Carpina 23  Pombos 42 

Casinhas 29  Primavera 47 

Catende 69  Quipapá 82 

Chã de Alegria 35  Recife 37 

Chã Grande 46  Ribeirão 52 

Condado 5  Rio Formoso 62 

Correntes 96  Sairé 56 

Cortês 54  Salgadinho 32 

Cumaru 43  Saloá 100 

Cupira 73  São Benedito do Sul 81 

Escada 48  São Bento do Una 85 

Feira Nova 33  São Caitano 76 

Ferreiros 7  São João 91 

Gameleira 61  São Joaquim do Monte 58 

Garanhuns 95  São José da Coroa Grande 65 

Glória do Goitá 34  São Lourenço da Mata 36 

Goiana 1  São Vicente Ferrer 11 

Gravatá 45  Sirinhaém 51 

Iati 103  Surubim 44 

Ibirajuba 78  Tamandaré 63 

Igarassu 17  Terezinha 101 

Ilha de Itamaracá 3  Timbaúba 10 

Ipojuca 50  Tracunhaém 15 

Itambé 0  Vicência 12 

Itapissuma 2  Vitória de Santo Antão 40 

Itaquitinga 4  Xexéu 68 

Jaboatão dos Guararapes 38    

 



Mapa dos municípios da Zona da Mata de Pernambuco e seus respectivos tipos de vegetação e microrregiões.

Figura 12



Figura 13.  Mapa dos municípios da Zona da Mata de Alagoas e seus respectivos tipos de vegetações e microrregiões.

Anadia 49  Major Isidoro 79 

Arapiraca 58  Mar Vermelho 40 

Atalaia 34  Maragogi 1 

Barra de Santo Antônio 11  Marechal Deodoro 32 

Barra de São Miguel 45  Maribondo 42 

Batalha 77  Matriz de Camaragibe 8 

Belém 52  Messias 22 

Boca da Mata 43  Minador do Negrão 55 

Branquinha 24  Murici 23 

Cacimbinhas 56  Novo Lino 14 

Cajueiro 35  Olho d'Água Grande 71 

Campestre 6  Palmeira dos Índios 39 

Campo Alegre 48  Paripueira 20 

Campo Grande 72  Passo de Camaragibe 10 

Capela 27  Paulo Jacinto 37 

Chã Preta 26  Penedo 66 

Coité do Nóia 59  Piaçabuçu 65 

Colônia Leopoldina 15  Pilar 33 

Coqueiro Seco 31  Pindoba 41 

Coruripe 63  Porto Calvo 3 

Craíbas 57  Porto de Pedras 5 

Dois Riachos 80  Porto Real do Colégio 69 

Estrela de Alagoas 54  Quebrangulo 38 

Feira Grande 73  Rio Largo 28 

Feliz Deserto 64  Roteiro 46 

Flexeiras 19  Santa Luzia do Norte 30 

Girau do Ponciano 75  Santana do Mundaú 25 

Ibateguara 16  São Brás 70 

Igaci 53  São José da Laje 17 

Igreja Nova 68  São Luís do Quitunde 12 

Jacuípe 2  São Miguel dos Campos 44 

Japaratinga 4  São Miguel dos Milagres 9 

Jaramataia 78  São Sebastião 67 

Jequiá da Praia 47  Satuba 29 

Joaquim Gomes 13  Tanque d'Arca 50 

Jundiá 7  Taquarana 51 

Junqueiro 61  Teotônio Vilela  62 

Lagoa da Canoa 74  Traipu 76 

Limoeiro de Anadia 60  União dos Palmares 18 

Maceió 21  Viçosa 36 
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7. Como conseguir as mudas?7. Como conseguir as mudas?7. Como conseguir as mudas?7. Como conseguir as mudas?7. Como conseguir as mudas?

As mudas podem ser compradas, produzidas ou removidas de áreas de floresta que serão

suprimidas. Neste último caso, enquadram-se aqueles trechos de floresta que receberam

autorização do órgão competente para serem desmatados, como por exemplo, no caso da

construção de estradas, hidrelétricas, dentre outros. Procure ver com os órgãos de licenciamento

de seu estado quais são estas áreas. Nestes casos, além de coletar as mudas, você também

pode coletar a camada superficial do solo (primeiros 20 cm), que é rica em sementes de

espécies nativas, além de matéria orgânica, animais e microorganismos que, também, poderão

participar do processo de restauração da área. Esta camada superficial deve ser transportada

até a área a ser reflorestada ou enriquecida e espalhada na proporção de 1:4, ou seja, para

cada 1m2 de solo removido da floresta, é possível cobrir uma área de 4m2, adotando uma

espessura de cerca de 5 cm. As mudas de nativas também podem ser coletadas nas florestas

de pinus e eucalipto, antes que estas sejam cortadas (Figura 14).

No caso da coleta de mudas, é recomendável a coleta de indivíduos com, no máximo,

30 cm de altura. Após a coleta no campo, é recomendável que essas mudas sejam colocadas

em baldes com água e sejam mantidas aí, até o momento do transplante (Figura 15). As mudas

podem ser levadas para o viveiro de modo a se aclimatarem ou, no caso das espécies mais

resistentes, podem ser plantadas diretamente no campo.

Se você preferir comprar as mudas, entre em contato com os produtores de sua região

(veja item 17.2).

Figura 14. Exemplo de reflorestamentos comerciais de eucalipto em áreas de (a) floresta
Atlântica  e (b) Cerradão  que possuem alta regeneração de espécies nativas no sub-bosque,
cujas plantas jovens poderão ser retiradas antes do corte da madeira e transferidas para
viveiros florestais para a produção de mudas. Fonte: LERF.

a. b.
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Figura 15. (a) Aspecto das plântulas removidas no campo com raiz nua,
(b) no balde plástico com água e (c) prontas para serem transportadas
de modo a evitar a perda excessiva de água. Fonte: LERBIO.

7.1. Como produzir suas próprias mudas?7.1. Como produzir suas próprias mudas?7.1. Como produzir suas próprias mudas?7.1. Como produzir suas próprias mudas?7.1. Como produzir suas próprias mudas?

Caso você se interesse em produzir suas próprias mudas, siga os passos abaixo:

 Adquira as sementes

A obtenção de sementes de qualidade é a parte mais importante da produção de mudas

de espécies nativas. As sementes podem ser coletadas em trechos de floresta de sua propriedade

ou do entorno, desde que o proprietário concorde com isso e que não seja unidade de

conservação de proteção integral (reserva ou parque). Quando não for possível coletar as

sementes, você pode comprá-las de fornecedores locais que tenham controle sobre a origem

do material, embora haja poucos fornecedores qualificados. Qualquer que seja a sua opção,

coletar ou comprar, dê preferência para sementes provenientes da sua região (veja item 6).

Em qualquer um dos casos, é importante manter um registro da origem de cada uma das

espécies de sementes utilizadas no reflorestamento (veja item 15.1).

Para coletar as sementes é preciso localizar as matrizes, ou seja, as árvores que vão

fornecer as sementes.  Diferentemente de quando se colhem sementes para fins de produção

de madeira, onde são escolhidas árvores com fuste ereto e com boa forma de tronco, a coleta

de sementes para fins de restauração florestal não se baseia na escolha das árvores matrizes

pelas aparências. O que se busca é a representação de toda a diversidade de cores, formas e

características que fazem parte da variação natural da espécie e que são fundamentais para

que ela continue a existir. Portanto, não cabe a nós decidir qual é o melhor modelo de árvore

para um determinado local a ser restaurado, mas, sim, a Natureza, que há milhões de anos

vem selecionando os indivíduos melhor adaptados.

Deve-se priorizar a coleta em árvores que distam pelo menos 50 m umas das outras, de

forma a evitar a obtenção de sementes de indivíduos aparentados. Localize as árvores matrizes

A coleta da camada superficial do solo ou de mudas só é recomendada nos

casos de florestas que receberam autorização dos órgãos competentes (Ibama

ou CPRH) para serem derrubadas, pois a retirada desse material dos

remanescentes de vegetação nativa pode gerar grandes impactos.

a. b. c.
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e anote suas localizações (sempre que possível use um GPS); assim, você poderá sempre

encontrá-las novamente. Para cada espécie de planta, você deverá coletar sementes

provenientes de, pelo menos, 12 indivíduos diferentes. Isso é muito importante para garantir

que seu reflorestamento tenha sucesso. Ao fazer mudas com sementes provenientes de apenas

uma planta (um indivíduo), você corre o risco de ter elevada mortalidade das mudas devido a

pragas, doenças ou condições climáticas desfavoráveis. É recomendável que, de cada planta,

você colete apenas cerca  de 1/3 das sementes ou frutos que estiver disponível, evitando que

os animais que dependem dessa oferta de frutos tenham sua alimentação limitada e que sobre

uma quantidade insuficiente de sementes para a manutenção da espécie no local.

As sementes devem ser coletadas durante ou logo após o período de frutificação. Podem

ser coletadas diretamente da planta ou no solo. Para saber se o fruto já está maduro, observe

suas características, se os frutos já começaram a cair ou se já estão sendo comidos pelos

animais. Existem diversas técnicas adotadas para a coleta de sementes, sendo que as mais

indicadas dependem da espécie, da altura da árvore e do local onde se está coletando. Pode-

se utilizar: (1) uma tesoura de poda, nos casos em que a árvore ou seus ramos estão mais

acessíveis (Figura 16a); (2) um podão, que é constituído de um cabo de bambu, alumínio ou

fibra de vidro, contendo uma tesoura de poda na ponta – nesse caso para árvores com até 10

metros de altura (Figura 16b); ou (3) pode-se escalar a árvore, desde que seja realizada por

pessoa treinada e habilitada para essa atividade, utilizando sempre todos os equipamentos de

proteção individual exigidos. Nessas três situações, a abertura de uma lona plástica embaixo

da copa da árvore pode facilitar muito a coleta dos frutos (Figura 16c).

Figuras 16.  (a) Coleta de sementes em árvores baixas com o uso de uma tesoura de poda, (b) coleta
com o uso de podão e (c) uso de lona plástica durante a coleta. Fonte: LERF.

Tão logo as sementes sejam coletadas, prepare-as para a germinação, pois, normalmente,

elas permanecem propícias para a germinação apenas por um curto período.

 Prepare as sementes

Em alguns casos, as sementes já são encontradas limpas ou são facilmente retiradas dos

frutos. Porém, muitas vezes elas estão bem protegidas dentro dos frutos e envoltas pela

polpa. Nestas condições, as sementes normalmente precisam ser separadas da polpa e limpas

antes de serem semeadas (em alguns casos, o próprio fruto pode ser semeado).

a. b. c.
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Figura 17. (a) Abertura de frutos deiscentes, que libera as sementes com o vento e impede que sejam
coletadas; (b) abertura de frutos indeiscentes; e (c) remoção da polpa ou do arilo das sementes. Fonte:
LERF.

Deve-se secar as sementes ao sol ou na sombra para que elas durem mais tempo

armazenadas, sem perderem seu potencial de germinação. Atenção! Existe um grupo de

sementes, chamadas de recalcitrantes, que não podem ser secadas. Esse tipo de semente

não tolera a perda d’água nem o resfriamento, o que impossibilita seu armazenamento e exige

que sejam semeadas logo após a extração dos frutos.

Além disso, antes de serem semeadas, muitas sementes precisam de tratamentos

especiais para quebrar a dormência. Muitas espécies têm sementes com dormência, de modo

que não germinam mesmo quando são colocadas em um ambiente úmido, com temperatura e

aeração adequadas. Embora existam diversos tipos de dormência, o mais comum nas nossas

condições é resultante da impermeabilidade à água. Nesse caso, o tegumento (“casca”) das

sementes ou os próprios frutos constituem uma barreira à entrada de água nas sementes,

impedindo a absorção da água e o início das reações metabólicas que irão resultar na germinação.

Para que essa dormência seja quebrada, devem ser realizadas alterações no tegumento ou na

Existem diversos tipos de frutos, e cada um demanda uma técnica diferente para a

extração das sementes. Os frutos secos deiscentes* precisam ser coletados ainda fechados,

quando os primeiros frutos começarem a abrir e a indicar que os demais já estão maduros, já

que, após a abertura, as sementes são carregadas pelo vento (Figura 17a). Normalmente, a

abertura desse tipo de fruto é completada deixando-os ao sol . Existem, ainda, os frutos secos

indeiscentes, ou seja, que não abrem espontaneamente. Nesse caso, são mais usados

procedimentos manuais, tal como o uso de martelo, canivete ou tesouras para a abertura

forçada do fruto (Figura 17b).

Além dos frutos secos, existem também os frutos carnosos, que são aqueles dispersos

por animais. Em florestas tropicais, como as da nossa região, esse é o tipo de fruto que

predomina e que também deve prevalecer nos futuros reflorestamentos, já que muitas espécies

de animais dependem deles para sobreviver (para saber o tipo de fruto das espécies e outros

atributos ecológicos, veja o apêndice 5). Nos frutos carnosos, as sementes podem ser extraídas

esfregando os frutos em uma peneira em água corrente, de forma a remover toda a polpa e

restar apenas as sementes (Figura 17c).

* Frutos que abrem espontaneamente e liberam sementes que normalmente são dispersas pelo
vento.

a. b. c.
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A forma mais adequada de tratar as sementes antes da semeadura vai depender da

espécie em questão. O livro Árvores Brasileiras (veja item 20.2) tem explicações

detalhadas de como proceder com muitas espécies de árvores nativas.

cobertura que permitam a entrada da água no interior das sementes. Existem várias técnicas,

tais como a raspagem da semente em superfície áspera (Figura 18a), o corte da ponta da

semente (Figura 18b), a imersão em água fervente (Figura 18c) ou em ácido sulfúrico (Figura

18d), mas todas têm o mesmo objetivo, que é o de permitir a entrada da água na semente.

Semeie as sementes

Depois que as sementes forem devidamente preparadas, elas devem ser semeadas em

bandejas, canteiros (sementeiras) ou diretamente em recipientes individuais (Figura 19).

Figura 18.  Técnicas de quebra de dormência de sementes. (a) raspagem em superfície áspera, (b) corte
da ponta da semente, (c) imersão em água fervendo e (d) imersão em ácido sulfúrico. Fonte: LERF.

Figura 19. (a) Bandeja com plantas recém germinadas e (b) bem desenvolvidas em canteiros e (c)
sacos plásticos. Fonte: LERF.

Quando as sementes são semeadas em bandejas ou canteiros para depois serem

transplantadas para o recipiente definitivo (saquinhos ou tubetes), chamamos de semeadura

indireta. Quando as sementes são semeadas no recipiente onde irão crescer, sem haver a

necessidade de transplante, denominamos de semeadura direta.

Para espécies sensíveis ao transplante, o mais aconselhável é a semeadura direta. Outro

fator que influi no método de semeadura a ser adotado é a taxa de germinação do lote de

sementes. Para sementes com germinação rápida, homogênea e em elevadas porcentagens, a

semeadura direta é uma opção viável. Além disso, ela agiliza o processo de produção de

mudas, já que uma etapa da produção (transplante) é pulada. Mas, para as sementes com

a. b. c. d.

a. b. c.
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Figura 20. (a)  Aspecto da germinação irregular após semeadura direta em tubetes e (b) da
homogeneidade obtida após o transplante das mudas obtidas pela semeadura indireta. Fonte: LERF.

Caso a opção seja a semeadura indireta, o substrato para a semeadura deve conter

apenas areia, já que o objetivo é apenas germinar as sementes nesse local, sem que as

plantas se desenvolvam e cresçam aí. Deve-se evitar o uso de terra ou material orgânico, já

que, nesses substratos, a aeração é menor e favorece o surgimento de fungos que atacam

sementes e plântulas, causando o chamado “tombamento”. O uso repetido da mesma areia

também pode resultar no surgimento de fungos que prejudicam a germinação ou causam a

morte de plântulas, o que é facilmente notado por áreas com germinação falha ou plântulas

apodrecidas (Figura 21). Quando este problema começar a ser notado, deve-se trocar a areia

usada por areia nova.

Figura 21. A presença de grupos de plantas apodrecidas em meio
a plantas sadias na sementeira é um forte sinal da presença de
fungos que causam tombamento, indicando a necessidade de
troca do substrato. Fonte: LERF.

baixa taxa de germinação ou germinação muito irregular, o mais adequado é realizar a semeadura

indireta (Figura 20).

a. b.
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Algumas espécies que possuem sementes pequenas, tais como as figueiras e a embaúba,

podem necessitar de uma adubação inicial para que atinjam um tamanho mais adequado para

o transplante, já que as sementes pequenas possuem menor quantidade de reservas para

nutrir a plântula no início de seu desenvolvimento.

 Na semeadura direta, as sementes são semeadas diretamente no recipiente que irão

crescer, sem haver a necessidade de transplante, e o substrato é o mesmo utilizado para o

cultivo das mudas. Um dos substratos mais utilizados é terra de subsolo (70%) e composto

orgânico ou esterco curtido (30%). O recipiente individual pode ser saco plástico, tubetes,

caixinhas de leite ou embalagens PET. Para facilitar o plantio das mudas em campo é recomendado

que os recipientes individuais apresentem características diferenciadas para espécies do grupo

de preenchimento e de diversidade. Por exemplo, sacos plásticos poderiam ter as cores preta

para mudas de um grupo e cinza para as do outro.

A semente deve ser enterrada a uma profundidade que não deve ultrapassar o tamanho

da própria semente. Isto é, sementes com 2 cm devem ser enterradas até 2 cm de profundidade

e sementes muito pequenas, como 1 mm, devem ser cobertas com uma fina camada de

substrato e serem irrigadas com muito cuidado, para não serem descobertas. A semente

também pode ser colocada na superfície do canteiro já preparado, e o substrato ir sendo

peneirado (isso melhora a aeração), até que a cobertura atinja a espessura adequada para o

tamanho da semente. Caso seja colocada muita areia sobre as sementes, elas podem ter

dificuldade de emergir (sair do substrato), conforme pode ser visto na figura 22.

Figura 22. A cobertura das sementes com uma camada muito
espessa de areia dificulta a emergência das plântulas. Fonte:
LERF.

 Cuide das mudas

Após a semeadura, a irrigação deve ser feita duas vezes ao dia, de preferência no início

da manhã e final da tarde, evitando-se os horários de maior calor. Quase todas as espécies se

beneficiam da luz solar, de modo que podem ser semeadas e mantidas em locais a pleno sol

(desde que devidamente irrigadas). No caso de espécies que não toleram luz direta, pode-se

fazer um sombreamento com uma cobertura móvel, que pode ser uma tela preta (sombrite), ou
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mesmo folhas de coqueiro (Figura 23). Nas épocas mais quentes do ano, quando as sementes

se ressecam com facilidade, esta cobertura deve ser usada para todas as espécies, sendo

mantida desde o momento da semeadura até as primeiras semanas após o nascimento das

plantas.

As plantas nascidas em bandejas ou canteiros devem ser transplantadas para recipientes

individuais quando atingirem entre 3 e 7 cm de altura. As mudas recém transplantadas devem

ser mantidas sombreadas por 2 a 3 semanas (Figura 24).

Figura 23. (a) Sementeira a pleno sol e (b) em ambiente sombreado. Fonte: LERF.

Figura 24. (a) Mudas sombreadas após o transplante e (b) estrutura utilizada para o sombreamento
provisório. Fonte: LERF.

Uma dica importante para a produção de mudas com qualidade é a cobertura do terreno

onde os canteiros serão construídos com pedriscos e lona plástica (Figura 25). Isso evita que

as raízes mais profundas da muda saiam pelo saquinho plástico e se enraízem no solo, fazendo

com que cresçam em excesso. Caso isso aconteça, grande parte das mudas pode ser perdida,

já que as enraizadas no canteiro sentirão o estresse do arrancamento e terão maiores chances

de morrer após o plantio. Além disso, por crescer mais do que as outras mudas do canteiro, as

mudas enraizadas no solo irão “abafar” as outras mudas, prejudicando, assim, todo o processo

de produção. Outra estratégia para evitar o enraizamento é a realocação periódica das mudas

dentro dos canteiros,  atividade que é conhecida como “dança” das mudas.

a. b.

a. b.
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Figura 25. (a) O preenchimento do canteiro com pedriscos e (b) a cobertura com lona plástica impede
o enraizamento das mudas no solo, contribuindo para a produção de mudas com qualidade. Fonte:
LERF.

As espécies que são menos adaptadas à luz solar direta devem ser mantidas por um

tempo maior em ambiente sombreado, para que se desenvolvam melhor (Figura 26). Mas,

mesmo essas espécies, devem ser mantidas no sol e com menor irrigação no final do processo

de produção da muda, quando já estiverem quase prontas para o plantio no campo. Este é um

processo de rustificação da muda, feito para que esta se adapte às condições ambientais

presentes na área a ser reflorestada, onde ficam expostas ao sol direto e com menor

disponibilidade de água. As mudas podem ser levadas ao campo para plantio quando tiverem

entre 30 e 40 cm de altura.

Figura 26. Mudas mantidas em ambiente sombreado por cobertura de
sombrite. Fonte: LERF.

a. b.
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8. Que época plantar?8. Que época plantar?8. Que época plantar?8. Que época plantar?8. Que época plantar?

Os plantios devem ser realizados na época das chuvas (sobretudo quando não se

dispõe de irrigação), que na Zona da Mata ao norte do Rio São Francisco compreende o

período entre março e agosto. Em áreas sujeitas à inundação (por exemplo, algumas áreas em

beira de rios), o plantio no final da estação chuvosa apresenta mais chances de não ser

destruído pelas cheias (para mais detalhes, veja item 12.1).

8.1 Cronograma de implantação do reflorestamento8.1 Cronograma de implantação do reflorestamento8.1 Cronograma de implantação do reflorestamento8.1 Cronograma de implantação do reflorestamento8.1 Cronograma de implantação do reflorestamento

A seguir, apresentamos um cronograma para implantação do reflorestamento. Atenção!

Este cronograma foi elaborado para iniciar o trabalho no mês de março, aproveitando o período

mais chuvoso para o início do plantio. No entanto, o cronograma deve ser ajustado de acordo

com o período de chuvas do local e pode ser adaptado a outras épocas do ano, desde que

haja irrigação disponível para garantir a sobrevivência das mudas plantadas (Tabela 3).

Tabela 3 - Cronograma de implantação do reflorestamento

*  Plantas úteis à restauração que chegam e se desenvolvem no local de maneira espontânea.

Atividade Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Controle de formigas x x x x x  x  x  x  

Limpeza da área x x x          

Coroamento de 
regenerantes*  x x          

Abertura de covas  x x          

Adubação de base  x x          

Calagem superficial  x x          

Plantio  x x          

Irrigação (se necessário)  x x x         
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9. Ações antes do plantio9. Ações antes do plantio9. Ações antes do plantio9. Ações antes do plantio9. Ações antes do plantio

9.1. Controle de formigas9.1. Controle de formigas9.1. Controle de formigas9.1. Controle de formigas9.1. Controle de formigas

As formigas cortadeiras têm elevada capacidade para danificar o reflorestamento, e

podem influenciar negativamente a sobrevivência e o desenvolvimento das mudas plantadas

ou regenerantes. O controle de formigas, portanto, é uma atividade importante para o sucesso

do reflorestamento. Antes do plantio, pode ser realizada a distribuição de isca granulada ou

MIPI’s (iscas em saquinhos), de forma sistemática e próxima aos olheiros dos formigueiros

encontrados na área a ser restaurada e nas áreas vizinhas (Figura 27).

Figura 27. Controle de formigas cortadeiras pela distribuição de MIPI’s no local. Fonte: LERF.

9.2. Limpeza da área9.2. Limpeza da área9.2. Limpeza da área9.2. Limpeza da área9.2. Limpeza da área

Deve ser realizada, de preferência, 15 dias antes do plantio, visando diminuir a altura e

a densidade de indivíduos das espécies competidoras, principalmente  gramíneas, como a

braquiária, o colonião e a rebrota da cana-de-açúcar. A limpeza da área inclui tanto o controle

de gramíneas e de cipós em florestas degradadas quanto a condução da regeneração natural

(para saber mais veja item 4.5). Pode ser realizada de forma manual (com enxada ou foice –

Figura 28), semimecanizada (com roçadeira costal – Figura 29a) e mecanizada (com trator –

Figura 29b). Deve-se ter especial cuidado para não danificar a regeneração natural, já que

cada indivíduo regenerante preservado representa uma muda a menos a ser plantada.

a. b.
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Figura 28. (a) Controle de cipós em desequilíbrio com o uso de foice durante a limpeza da área. (b)
Após a morte dessas plantas, a execução das demais atividades de restauração é facilitada. Fonte:
LERF.

Figura 29. Roçagem (a) semimecanizada e (b) mecanizada do mato, visando o preparo da área para
o plantio das mudas. Fonte: LERF.

a. b.

a. b.
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10. Etapas para o plantio10. Etapas para o plantio10. Etapas para o plantio10. Etapas para o plantio10. Etapas para o plantio

Veja abaixo uma síntese das principais etapas para o plantio das mudas. As principais

etapas serão detalhadas nos próximos itens.
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11. Como preparar o solo para o11. Como preparar o solo para o11. Como preparar o solo para o11. Como preparar o solo para o11. Como preparar o solo para o
plantio?plantio?plantio?plantio?plantio?

O primeiro passo é a abertura das covas, que deve apresentar dimensões mínimas de

40 cm x 40 cm x 40 cm. Em caso de solo compactado, deve-se aumentar as dimensões

mínimas para 50 cm. Para essa atividade, normalmente usa-se o enxadeco (Figura 30). As

covas deverão ser abertas em linhas de plantio, sendo que cada linha deve apresentar dois

metros de distância entre si, e cada cova da mesma linha, três metros (espaçamento 2x3). Ao

redor de cada cova, deve ser feita uma coroa de 1 metro de diâmetro (Figura 31 e item 13.1 ).

Figura 30. (a) Abertura de covas com enxadeco e (b) aspecto da cova aberta.
Fonte: LERF.

Figura 31. Esquema de linhas de plantio, evidenciando-se os tamanhos das
covas e coroas e os espaçamentos entre covas.

a. b.
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11. Como preparar  o solo para o plantio?     57

Após a abertura das covas, deve ser realizada a adubação de plantio, a qual pode ser

orgânica ou química. Na adubação orgânica, recomenda-se a utilização de cinco a dez litros

de esterco de curral bem curtido, que deve ser misturado com a terra que vai preencher a

cova. No caso de utilização de esterco de granja (frango), essa dosagem deve ser reduzida a

1/3 desse volume.

Caso se opte pela química, o fertilizante a ser utilizado deverá ser misturado ao solo

antes do plantio, usando 200 gramas/cova de fertilizante NPK 6:30:6 ou outro equivalente

com elevado teor de fósforo (P).

Se o solo da área a ser reflorestada for muito ácido, recomenda-se a realização da

calagem. Esta operação visa corrigir a acidez, aplicando-se calcário dolomítico dois meses

antes do plantio, segundo recomendações da análise do solo.
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12. Como plantar as mudas no12. Como plantar as mudas no12. Como plantar as mudas no12. Como plantar as mudas no12. Como plantar as mudas no
campo?campo?campo?campo?campo?

Até poucos anos atrás, pouco se sabia sobre como recuperar a floresta Atlântica de

forma eficiente, ou seja, investindo o mínimo de tempo e dinheiro, mas garantindo que a

floresta nativa cresça o mais rápido possível, recupere sua biodiversidade e se auto-sustente.

Para atingir tal objetivo e tendo em vista o histórico de degradação da floresta situada ao

norte do Rio São Francisco, o mais recomendável frequentemente é o plantio dentro de linhas

de preenchimento e linhas de diversidade (Figura 32), de acordo com os modelos apresentados

na figura 33.

Figura 32. Plantas colocadas nas linhas de preenchimento e diversidade.
Perceba como as plantas nas linhas de preenchimento crescem mais rápido.

Figura 33. Modelos de distribuição de mudas do grupo de preenchimento e do grupo de
diversidade na área a ser reflorestada.
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A principal vantagem destes modelos em relação ao modelo padrão 3x2 é a menor

competição entre as espécies de preenchimento, já que as mudas deste grupo

estão separadas por três metros de distância uma das outras, o que produz um

fechamento mais rápido da área e, consequentemente, reduz os esforços de

manutenção do plantio.

*Para mais detalhes, ver “Feijão guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.) na restauração de florestas
tropicais” de Tiago Beltrane e Efraim Rodrigues, 2007 Semina: Ciências Agrárias.
**Região de transição entre raiz e o caule, que fica usualmente na mesma altura que a superfície do
solo ou substrato.

É importante elaborar um mapa ou croqui da área a ser reflorestada, indicando as

espécies que serão plantadas e a distribuição espacial dos grupos de plantio. Este mapa deve

ser repassado para a equipe que fará o plantio. O ideal é que as mudas já sejam transportadas

para o campo na mesma ordem em que serão plantadas. Isso agiliza o trabalho de campo e

evita o estresse das mudas. O número total de plantas a ser utlizada dependerá da área a ser

reflorestada, observando-se que cada hectare deve ser reflorestado com 1.650 a 1.700 mudas.

Uma estratégia que tem sido utilizada para aumentar a eficiência de restauração é o

plantio de feijão guandu (Cajanus cajan) nas entrelinhas de plantio. O feijão guandu é uma

leguminosa de porte arbustivo com ciclo de vida curto (3 a 4 anos) amplamente utilizada como

adubo verde. Apresenta rápido crescimento o que contribui para a rápida cobertura do solo no

estágio inicial do plantio.

 No Pontal do Paranapanema, extremo oeste de São Paulo, experimentos de plantio de

espécies nativas em consórcio com o feijão guandu apresentaram efeitos positivos para

restauração de áreas degradadas. Nestes experimentos foi observado uma diminuição da

mortalidade e um aumento na velocidade de crescimento das mudas*.

Na zona da mata ao norte do rio São Francisco, esta estratégia pode ser importante

para o sucesso de alguns plantios, visto que os meses com menores volumes de chuvas são

justamente aqueles com temperaturas mais elevadas. Há, portanto, um sinergismo de fatores

que fazem com que o ambiente fique bastante seco. A rápida cobertura pelo feijão guandu (ou

outra planta com característica similar que tenha bom desenvolvimento nas condições locais)

reduziria o ressecamento do solo e consequentemente a muda teria menos estresse por falta

de água. Outras vantagens da utilização do feijão guandu são: o enriquecimento do solo com

nutrientes e matéria orgânica, criação de barreiras de proteção contra o vento, chuva e

insolação e redução de gramíneas invasoras. As sementes do feijão guandu podem ser coletadas

e utilizadas em outros reflorestamentos, bem como ser vendida ou utilizada na alimentação

(humana e animal).

O plantio se resume à colocação da muda já fora do saquinho, no interior da cova. A

muda deve ser colocada no centro da cova, mantendo-se o colo** um pouco abaixo do solo.

Lembre-se de que é necessário completar a cova com terra e pressionar levemente com o pé

em volta da muda para que ela fique bem firme (Figura 34).
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Figura 34. (a) Plantio das mudas no campo e (b) aspecto da área recém plantada. Fonte:LERF.

Logo após o plantio, as mudas devem ser irrigadas com 4 a 5 litros de água, caso o solo

não esteja úmido. Para isso, pode-se utilizar um regador em áreas pequenas (Figura 35a), ou

um tanque pipa acoplado a um trator, com mangueiras para a irrigação em áreas maiores

(Figura 35b).

12.1. Como reflorestar a Mata Ciliar?12.1. Como reflorestar a Mata Ciliar?12.1. Como reflorestar a Mata Ciliar?12.1. Como reflorestar a Mata Ciliar?12.1. Como reflorestar a Mata Ciliar?

O processo é similar ao que foi apresentado acima, embora existam algumas diferenças.

A mata ciliar pode ser dividida em duas zonas principais, de acordo com a interferência ou não

do rio ou do lençol freático: a) zona com interferência direta, ou seja, área mais próxima à

margem e que é sujeita a inundação devido à elevação periódica do rio ou ao afloramento do

lençol freático; e b) zona sem interferência direta, ou seja, aquela não sujeita à inundação*.

Nesta última zona, o reflorestamento pode ser feito similarmente ao já mencionado, no entanto,

nas zonas com interferência direta do rio, é importante que o reflorestamento seja feito

quando o rio não está sujeito a enchentes. Além disso, é imprescindível a seleção das espécies

de plantas que suportam alagamentos periódicos ou permanentes. O apêndice 6 lista algumas

espécies que podem ser usadas nestes trechos. A figura 36 ilustra um reflorestamento com

alta diversidade realizado em uma área ciliar.

* Para mais detalhes, veja “Matas Ciliares, Conservação e Recuperação” de Rodrigues & Leitão-
Filho, 2004. São Paulo: Editora da USP.

a. b.

a. b.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISO CoatedRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



12. Como plantar as mudas no campo?    61

Fonte: LERF.Figura 36. Mata ciliar restaurada há cerca de 50 anos.

12.2.Como reflorestar áreas com forte erosão?12.2.Como reflorestar áreas com forte erosão?12.2.Como reflorestar áreas com forte erosão?12.2.Como reflorestar áreas com forte erosão?12.2.Como reflorestar áreas com forte erosão?

A erosão provoca crateras no solo que vão sendo aumentadas devido à força da água

das chuvas ou de águas subterrâneas em solos suscetíveis a erosão. A principal causa deste

processo é a retirada da floresta, as queimadas, o pisoteio por gado e a construção de

estradas ou açudes. O solo que vai sendo carreado com a água vai parar no leito dos rios,

fazendo com que a água fique mais turva, aumentando o risco de enchentes, assoreamento e,

por fim, o desaparecimento do rio, além da perda de solo fértil. Por isso, é muito importante

que sejam tomadas providências para conter a erosão que pode se alastrar rapidamente

(Figura 37).

Para conter o avanço da erosão, é importante o plantio de árvores primeiramente no

entorno e depois no fundo da erosão. Para diminuir a velocidade da água, é importante

construir barreiras para a água no fundo da erosão. Estas barreiras podem ser construídas com

materiais como pneus velhos e bambus.

Figura 37. Área com intenso processo erosivo no início da
recuperação com o plantio de espécies resistentes e uso de
barragens de contenção para diminuir a velocidade da água.
Fonte: www.sct.embrapa.br.
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Nas áreas com solo compactado, tais como caminhos ou estradas abandonadas, deve-

se inicialmente romper as camadas de impedimento do solo, por meio do uso do subsolador e,

posteriormente, realizar o plantio de espécies de adubação verde * (veja item 12.3). Deve-se

dar preferência ao uso de espécies que favoreçam a descompactação do solo, sendo o principal

exemplo o nabo-forrageiro (Raphanus sativus)**.

Nas áreas de voçoroca, onde não foi possível a regularização do solo, poderá ser criada

uma faixa de proteção de largura mínima de 30 m a partir da borda da voçoroca (nível regular

do solo no entorno). Toda a área da faixa de proteção e interior da voçoroca poderá ser

contabilizada como Reserva Legal, desde que não seja constatado o afloramento do lençol

freático no interior da voçoroca. Caso isso ocorra, será criada uma nova APP, conforme a

legislação vigente.

As espécies a serem plantadas precisam ser aquelas mais resistentes e que cresçam em

solo pobre. Leguminosas são uma boa opção, pois têm associações com bactérias importantes

para enriquecer o solo com nitrogênio. Plantas que enraízam a partir de estacas também são

uma boa opção. Outra dica importante é triturar a raiz das gramíneas que crescem na área e

misturá-las ao solo que foi preparado para o plantio. Isso garante que o solo seja inoculado

com as micorrizas*** que estão nas raízes das gramíneas. Para mais detalhes, veja a publicação

da Embrapa “Recuperação de Voçorocas em Áreas Rurais” (disponível em:

www.cnpab.embrapa.br/publicacoes/sistemasde producao/vocoroca/index.htm).

* Plantio de espécies que têm a função de melhorar a capacidade produtiva do solo através do
enriquecimento de nutrientes, cobertura e proteção, aeração, descompactação e introdução de
microorganismos.
** Baseado na experiência obtida na região Sudeste do país.
*** Associações entre fungos e raízes das plantas que aumentam a capacidade de absorção de
água e sais minerais.

12.3. Como reflorestar áreas muito inclinadas e com deslizamento12.3. Como reflorestar áreas muito inclinadas e com deslizamento12.3. Como reflorestar áreas muito inclinadas e com deslizamento12.3. Como reflorestar áreas muito inclinadas e com deslizamento12.3. Como reflorestar áreas muito inclinadas e com deslizamento
de terra?de terra?de terra?de terra?de terra?

Neste caso, o substrato preparado e misturado às sementes pode ser colocado dentro

de sacos de sisal e estes são presos ao solo através de estacas. Com o passar do tempo, as

plantas vão crescendo e se enraizando. Quando o saco apodrecer, as plantas já estão grandes

o suficiente para proteger e segurar o solo.

A recuperação do solo pode ser realizada com o plantio de espécies de adubação

verde, em área adequadamente preparada para isso (preparo do solo, adubação, controle de

competidores, etc). Algumas dessas espécies são a mucuna (Mucuna spp.), o feijão-de-porco

(Canavalia ensiformis), o feijão - guandu (Cajanus cajan), o nabo-forrageiro (Raphanus sativus)

e a crotalária (Crotalaria spp.). Depois dessa primeira ocupação é que se realizará o plantio de

espécies arbóreas com a diversidade necessária  à restauração.

Em áreas declivosas, a semeadura das espécies de adubação verde deve ser realizada

em covetas, as quais podem ser abertas com enxada e devem ter uma profundidade média de
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5 cm, com um espaçamento entre covetas definido em função da necessidade de recobrimento

da área (Figura 38). Nesses casos, pode-se, também, realizar a semeadura com matracas.

Figura 38. (a) Abertura das covetas com enxada, (b) covetas com espaçamento médio de
30 cm, (c) semeadura e (d) emergência das espécies de adubo verde. Fonte: LERF.

a. b.

c. d.
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13. Manutenção do plantio13. Manutenção do plantio13. Manutenção do plantio13. Manutenção do plantio13. Manutenção do plantio

A manutenção das áreas de reflorestamento deve ser realizada até o total recobrimento

do solo pela copa das árvores. Vale destacar que a falta de manutenção adequada das áreas

em processo de restauração, com destaque para o controle de competidores, tem sido a

principal causa de insucesso da restauração de áreas. Em geral, são necessárias de 8 a 10

ações de manutenção, geralmente concentradas no período chuvoso. A manutenção consiste,

basicamente, na limpeza das coroas, no replantio, na adubação de cobertura e no controle

periódico de formigas cortadeiras.

13.1. Coroamento13.1. Coroamento13.1. Coroamento13.1. Coroamento13.1. Coroamento

O coroamento consiste na remoção (manual) ou controle (químico) de toda e qualquer

vegetação em um raio mínimo de cinqüenta centímetros ao redor da muda ou indivíduo

regenerante, evitando a competição com o mato por água, luz e nutrientes.

A) Coroamento manual

O coroamento manual deve ser realizado com enxada, removendo o mato em um raio

mínimo de cinqüenta centímetros e a uma profundidade de cerca de cinco centímetros no solo,

a fim de diminuir a rebrota do mato (Figura 39).

B) Coroamento químico

O coroamento químico consiste na aplicação de herbicida (glifosate), diluído a 1%,

utilizando-se pulverizador costal, em um raio de cinqüenta a cem centímetros ao redor da

planta que se deseja favorecer.

a. b.
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13.2. R13.2. R13.2. R13.2. R13.2. Replantioeplantioeplantioeplantioeplantio

O replantio consiste na reposição das mudas que morreram, devendo ser realizado

sempre que a mortalidade for superior a 5%. Em muitos casos, as mudas perdem as folhas em

função do estresse causado pelo transporte e plantio, dando a impressão de que estão

mortas. Entretanto, se o caule dessas mudas for levemente raspado com a unha ou com um

canivete e internamente estiver verde e túrgido, é sinal de que a muda ainda está viva e

poderá rebrotar após algum tempo. Caso o caule esteja seco, deve-se proceder à substituição

dessa muda no campo. O replantio deve ser realizado, preferencialmente, após a ocorrência

de chuvas, mas, se necessário, fazer irrigação nas mudas replantadas. No replantio, deve-se

substituir a muda morta por uma outra que cumpra a mesma função daquela que morreu, ou

seja, se a muda morta pertencia a uma espécie de preenchimento, deve-se substituí-la por

outra desse mesmo grupo.

13.3. Adubação de cobertura13.3. Adubação de cobertura13.3. Adubação de cobertura13.3. Adubação de cobertura13.3. Adubação de cobertura

O número de adubações será definido conforme a necessidade de cada projeto, de

acordo com as necessidades do solo do local, devendo a primeira adubação de cobertura ser

realizada aos 30 dias após o plantio. As próximas adubações devem ser realizadas com intervalo

de um a dois meses. Para que a adubação não favoreça o crescimento de plantas invasoras, a

O coroamento químico é recomendado para indivíduos regenerantes ou mudas com

porte maior (acima de cinqüenta centímetros de altura), evitando o contato do herbicida com

estes. Deve-se, preferencialmente, utilizar métodos antideriva, como o chapéu de Napoleão

(estrutura plástica que envolve o bico do pulverizador) ou um bico especial para essa atividade.

É indicada a utilização de um trator com um tanque ou pulverizador para levar a calda próxima

aos funcionários no momento de abastecer os pulverizadores costais (Figura 40).

Figura 40. Coroamento químico com glifosate de um indivíduo plantado.
Fonte: LERF.
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aplicação do adubo deve ser realizada após a capina ou sob condições de baixa infestação de

mato (Figura 41). A adubação de cobertura pode ser orgânica ou química.

A) Orgânica

Pode-se utilizar na adubação de cobertura de 5 a 10 litros de esterco de curral curtido

por muda. No caso de utilização de esterco de granja (frango), essa dosagem deve ser

reduzida a 1/3 desse volume. O esterco deve ser incorporado ao solo, preferencialmente,

durante a estação das chuvas, para sua melhor absorção.

B) Química

Pode-se utilizar na adubação de cobertura 50 g da fórmula NPK 20:5:20 ou equivalente

em semicoroa, durante a estação das chuvas.

Figura 41.  (a) Adubação de cobertura de uma muda plantada e (b) de um indivíduo
regenerante. Fonte: LERF.

13.4 Controle de formigas13.4 Controle de formigas13.4 Controle de formigas13.4 Controle de formigas13.4 Controle de formigas

Até o terceiro ano após o plantio, deve-se estar atento às formigas para evitar a re-

infestação. A cada 2 meses, é recomendado ser feito o controle da formiga com isca granulada

à base de Fipronil, de forma sistemática (10 gramas / 10 m²) nas vizinhanças das mudas

cortadas e próximas aos olheiros (10 gramas/olheiro).

13.5 Cronograma de manutenção13.5 Cronograma de manutenção13.5 Cronograma de manutenção13.5 Cronograma de manutenção13.5 Cronograma de manutenção

A seguir, apresentamos um cronograma de manutenção de reflorestamento:

a. b.
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*Ano do plantio (ver tabela 3 no item 8).
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14. Monitoramento das áreas14. Monitoramento das áreas14. Monitoramento das áreas14. Monitoramento das áreas14. Monitoramento das áreas
reflorestadasreflorestadasreflorestadasreflorestadasreflorestadas

É importante que todo o processo de reflorestamento seja documentado e que as áreas

reflorestadas sejam monitoradas de tempos em tempos. Dessa forma, será possível avaliar

os custos e a eficiência das ações de reflorestamento, de modo a identificar eventuais falhas,

aperfeiçoar técnicas e propagar ações de sucesso.

14.1 Como avaliar se o reflorestamento está tendo sucesso?14.1 Como avaliar se o reflorestamento está tendo sucesso?14.1 Como avaliar se o reflorestamento está tendo sucesso?14.1 Como avaliar se o reflorestamento está tendo sucesso?14.1 Como avaliar se o reflorestamento está tendo sucesso?

O reflorestamento estará no caminho do sucesso se, ao longo do tempo, você verificar

que:

- o número total de espécies nativas está aumentando;

- as mudas plantadas estão sobrevivendo;

- as mudas plantadas estão florescendo e frutificando;

- novas plantas de diferentes espécies estão nascendo.

Uma estratégia mais objetiva para diagnosticar áreas reflorestadas com alta diversidade

é apresentada a seguir na tabela 4.

Tabela 4. Parâmetros e diagnósticos para o monitoramento de reflorestamentos com alta diversidade.
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14.2 Como medir estes parâmetr14.2 Como medir estes parâmetr14.2 Como medir estes parâmetr14.2 Como medir estes parâmetr14.2 Como medir estes parâmetros?os?os?os?os?

A) Número de espécies/ha

Um hectare é uma área grande para identificar todas as plantas lenhosas contidas

nela. O que pode ser feito para saber o número de espécies de árvores e arbusto por hectare

(10.000 m²) é estimar o número de espécies a partir de contagens em áreas menores

denominadas parcelas. É extremamente importante estabelecer adequadamente o tamanho

e o número destas áreas menores para cada situação encontrada e parâmetro a ser analisado.

Pode-se, por exemplo, fazer 10 parcelas de 10 x 20m (0,02 ha) dispostas aleatoriamente na

área reflorestada e contar quantas espécies ocorrem em cada uma delas. Com esta informação

é possível construir um gráfico (curva do coletor) contendo o número de espécies acumulado

por parcela. Neste gráfico, de maneira simplificada, pode-se estimar o número de espécie que

a área reflorestada apresenta em um hectare. A figura 42 mostra como fazer uma curva do

coletor e dá exemplo de avaliação quanto aos parâmetros.

Figura 42. Método para medir o número de espécies por hectare através da curva do coletor. (a) Exemplo mostrando
como construir a curva do coletor; note que o número total de espécies acumulado nas parcelas II e III é o mesmo, já
que esta última não apresenta qualquer espécie que não tenha aparecido nas parcelas anteriores. (b) Parâmetros de
avaliação na curva.

a.

b.
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Para avaliar a regeneração natural utilizam-se os mesmos procedimentos de amostragem

(parcelas) e cálculo do número de espécies (curva do coletor). Deve-se amostrar todos as

plantas arbustivas ou arbóreas que tenham mais de 50 cm de altura situadas abaixo da copa

das árvores.

B) Mortalidade das mudas

Pode ser medida contando, dentro de parcelas escolhidas ao acaso, o número total de

árvores e arbustos plantados e anotando quantos destes estão mortos. Após isso, divide-se o

número de árvores mortas pelo número total encontrado e multiplica por 100. O resultado

desta conta é o valor da mortalidade em percentagem.

C) Infestação por gramíneas invasoras

Uma forma de avaliar a magnitude da infestação por gramíneas invasoras na área

reflorestada, é estimar a percentagem de cobertura destas gramíneas em parcelas. Depois,

somam-se os valores obtidos para cada parcela e divide pelo número de parcelas realizadas.

D) Ataque de formigas cortadeiras

Uma estratégia de avaliação do ataque de formigas cortadeiras é verificar em várias

mudas escolhidas ao acaso quantas apresentam indícios de ataque de formiga. Divida o

número de mudas com indício de ataque pelo total de mudas vistoriadas e multiplique por

100. O resultado desta conta é a percentagem de mudas que apresentam indícios de ataques

de formigas. Outra forma é estimar em cada muda vistoriada (através de análise visual) a

percentagem de folhas que apresentam indícios de ataque de formiga. Mudas atacadas por

formigas comumente apresentam marcas semelhantes às apresentadas na figura 43.

E) Sintomas de deficiência nutricional

Mudas com deficiência nutricional apresentam um conjunto de sintomas visuais em

diferentes partes da planta. Estes sintomas incluem: necrose (morte localizada de tecido

vegetal), clorose (amarelamento das folhas devido à reduzida formação de clorofila),

crescimento raquítico de ramos e folha e outros.

Para mensurar este parâmetro pode-se utilizar os mesmos procedimentos apresentados

para avaliação de ataque de formigas cortadeiras.

Fonte: Danielle Lima

Figura 43 – Folha com marcas de ataque por formigas cortadeiras.
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14.3. O que fazer14.3. O que fazer14.3. O que fazer14.3. O que fazer14.3. O que fazer, caso o reflorestamento não esteja atendendo aos critérios, caso o reflorestamento não esteja atendendo aos critérios, caso o reflorestamento não esteja atendendo aos critérios, caso o reflorestamento não esteja atendendo aos critérios, caso o reflorestamento não esteja atendendo aos critérios
aceitáveis?aceitáveis?aceitáveis?aceitáveis?aceitáveis?

Caso as áreas reflorestadas não estejam atendendo aos critérios aceitáveis de número

de espécies por hectare e cobertura da área, é possível adequá-las, respectivamente, com (1)

enriquecimento de espécies e (2) adensamento de indivíduos. O primeiro procedimento consiste

em introduzir na área reflorestada, através de mudas ou sementes, espécies que sejam típicas

da região (ver item 6) e que não estão presentes no reflorestamento. O segundo procedimento

consiste na introdução de mudas ou sementes de espécies que já existem no reflorestamento.

Deve ser feito para espécies que tenham apenas um ou poucos indivíduos na área reflorestada,

pois, caso contrário, elas podem não conseguir produzir frutos e/ou persistir no longo prazo**.

O adensamento deve ser feito também em áreas reflorestadas que possuem um espaçamento

muito grande entre os indivíduos.

Entretanto se as causas do insucesso das áreas reflorestadas estiverem associadas à

infestação por gramíneas invasoras, ataque de formigas cortadeiras e/ou sintomas de defici-

ência nutricional, as ações necessária para adequação aos critérios aceitáveis estão associa-

das a execução correta de atividades de manutenção do plantio (veja item 13). O adensamento

de indivíduos (principalmente através do plantio de espécies do grupo de preenchimento)

também contribui para o controle de gramíneas invasoras, já que o sombreamento proporcio-

F) Cobertura da área

Pode ser avaliada através da medição, com auxílio de uma trena, da projeção das

copas de cada indivíduo na linha de plantio. O valor de cobertura será obtido através da soma

dos diâmetros das copas projetados ao longo da linha de plantio dividido pela metragem total

das linhas de plantio amostradas (Figura 44). O resultado desta divisão deve ser multiplicado

por 100 para encontrar o valor em porcentagem.

Figura 44.  Esquema apresentando como fazer a medição da cobertura da área. Adaptado de Bellotto et al. (2007)*.

*Importância do monitoramento das áreas restauradas para análise da efetividade das ações, de Andrezza
Bellotto, Ricardo A. G. Viani, Ricardo Ribeiro Rodrigues, André Gustavo Nave, em Pacto para a Restauração
Ecológica da Mata Atlântica. Piracicaba, LERF. 2007.
**Isto pode ocorrer principalmente no caso de espécies que apresentam sexos separados (dióicas),
quando há chances de haver indivíduos de apenas um dos sexos na área reflorestada, ou dos indivíduos
de sexos opostos terem ficado distantes demais uns dos outros (no apêndice 5 é possível identificar
espécies que possuem sexos separados).
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nado pelo maior  fechamento de dossel desfavorece a sobrevivência e estabelecimento de

gramíneas que necessitam de alta luminosidade no seu ciclo de vida.

14. 4. Como devem ficar as áreas reflorestadas com o tempo?14. 4. Como devem ficar as áreas reflorestadas com o tempo?14. 4. Como devem ficar as áreas reflorestadas com o tempo?14. 4. Como devem ficar as áreas reflorestadas com o tempo?14. 4. Como devem ficar as áreas reflorestadas com o tempo?

Uma etapa importante no processo de avaliação é a definição do estado que o

reflorestamento deve alcançar. A principal motivação de reflorestar com alta diversidade deve

ser a de recriar florestas que sejam o mais parecido possível com a  original. Para isso, deve-

se adotar áreas referências que servirão como modelos. Essas áreas devem ser fragmentos

de mata nativa, de preferência, com ocorrência na mesma microbacia.  Isso que dizer que se

uma área a ser reflorestada se encontra numa região de restinga, o reflorestamento, com o

tempo, deve ficar parecido com uma floresta de restinga, contendo as espécies típicas do

local. Não podemos esperar que, neste caso, o reflorestamento alcance uma estrutura de

floresta ombrófila densa.

Para facilitar e organizar as etapas do processo de reflorestamento, elaboramos algumas

planilhas que irão facilitar muito o seu trabalho. Veja o próximo item.
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15. Planilhas para registr15. Planilhas para registr15. Planilhas para registr15. Planilhas para registr15. Planilhas para registro daso daso daso daso das
atividades de reflorestamentoatividades de reflorestamentoatividades de reflorestamentoatividades de reflorestamentoatividades de reflorestamento

Abaixo, seguem alguns modelos de planilhas que podem auxiliá-lo na organização e no

monitoramento do seu projeto de reflorestamento.

15.1. Origem das sementes15.1. Origem das sementes15.1. Origem das sementes15.1. Origem das sementes15.1. Origem das sementes

O registro de dados sobre as sementes que serão plantadas é importante para que se

possa ter um controle da quantidade de sementes compradas ou coletadas de cada espécie,

de quais viveiros oferecem as melhores sementes e preços, do tempo que a semente está

estocada, dentre outros. Outro registro importante é de plantas matrizes (as plantas doadoras

de sementes); cada planta deve ter o registro preciso de sua localização (coordenada

geográfica) e sua identificação correta (nome científico e nome vulgar).
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15.2. Controle da germinação15.2. Controle da germinação15.2. Controle da germinação15.2. Controle da germinação15.2. Controle da germinação

Esse controle permite a identificação de problemas associados ao processo de produção

de sementes, para ir aprimorando a técnica e aumentando a eficiência de produção de mudas

com o tempo. Com esse controle, é possível determinar: (1) o tempo de germinação de cada

espécie; (2) a produtividade das sementes, para poder calcular quantas sementes são

necessárias para produzir 1000 mudas, por exemplo; e (3) a identificar os melhores tratamentos

às sementes. Por exemplo, se as sementes foram secas ao sol e não germinaram, é possível

que elas sejam recalcitrantes (conforme comentado no item 7.1). Assim, com base nesse

conhecimento, pode-se evitar a secagem das sementes ao sol no ano seguinte e realizar a

semeadura logo após a coleta, permitindo-se a produção daquela espécie. É possível também

fazer suposições sobre quais espécies possuem dormência, quais não agüentam o

armazenamento por muito tempo, quais têm germinação naturalmente irregular (e, por isso,

deve-se utilizar a semeadura indireta para elas), etc.

15.3. Controle das mudas nos viveiros15.3. Controle das mudas nos viveiros15.3. Controle das mudas nos viveiros15.3. Controle das mudas nos viveiros15.3. Controle das mudas nos viveiros

O controle das mudas deve ser feito ainda nos canteiros,  após o transplante para os

recipientes individuais. Com esse controle, é possível acompanhar o desenvolvimento das

mudas e saber, por exemplo, quanto tempo as mudas de uma espécie necessitam para atingir

o tamanho adequado para plantio a partir do momento da semeadura.

Marque com um x os meses de coleta baseados nas informações de meses de frutificação obtidos na
planilha “Cadastro de Plantas Matrizes”. Faça uma planilha em que cada matriz apareça na ordem em
que ocorre ao longo da trilha.
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15.5. Monitoramento do reflorestamento15.5. Monitoramento do reflorestamento15.5. Monitoramento do reflorestamento15.5. Monitoramento do reflorestamento15.5. Monitoramento do reflorestamento

15.4. Controle do plantio15.4. Controle do plantio15.4. Controle do plantio15.4. Controle do plantio15.4. Controle do plantio

* Para cada espécie de planta registrar a altura da maior muda e da menor.
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16. Experiências na região nordeste16. Experiências na região nordeste16. Experiências na região nordeste16. Experiências na região nordeste16. Experiências na região nordeste
e no Brasile no Brasile no Brasile no Brasile no Brasil

Programas de reflorestamento com alta diversidade já existem há séculos no Brasil. A

floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, por exemplo, no início do século XIX já estava bastante

degradada, com prejuízos para a qualidade e quantidade da água que abastecia a população

humana na região. Por essa razão, a partir de 1860, a cobertura florestal começou a ser

recuperada com o plantio diversificado de mudas, caracterizando o primeiro projeto de

reflorestamento no Brasil. Por causa disso, hoje, o Rio de Janeiro pode se orgulhar de ter uma

das maiores florestas urbanas do mundo, o que, com certeza, contribui para que o Rio continue

a ser uma das mais belas cidades, atraindo anualmente milhares de turistas de todo o mundo.

Atualmente, há uma crescente demanda por projetos de reflorestamento capazes de

resolver ou minimizar os diversos efeitos negativos da degradação das florestas, como por

exemplo, a erosão dos solos, o assoreamento e poluição dos rios e a extinção de espécies de

plantas e animais. Para alcançar tais objetivos, o reflorestamento precisa ser feito com uma

grande variedade de espécies nativas, sendo que tais iniciativas vêm sendo empreendidas,

principalmente no Sudeste do Brasil. No Nordeste, os reflorestamentos mais antigos foram

feitos com plantios puros de eucaliptos ou seringueiras, mas o cenário tem mudado. No momento

atual, há um aumento crescente no número de projetos que investem em reflorestamento e

uma tendência, cada vez maior, em aumentar o número de espécies utilizadas nos plantios e

reduzir a utilização de espécies exóticas (ou seja, que não são nativas). No entanto, em

alguns projetos de reflorestamento, o número de espécies plantadas ainda é baixo e os plantios

são, por vezes, inadequados (dominância de uma espécie, muitas vezes, exótica) e ineficientes

(caros e com alta mortalidade de mudas).

16.1. Experiências com reflorestamento nos estados de P16.1. Experiências com reflorestamento nos estados de P16.1. Experiências com reflorestamento nos estados de P16.1. Experiências com reflorestamento nos estados de P16.1. Experiências com reflorestamento nos estados de Pernambucoernambucoernambucoernambucoernambuco
e Alagoase Alagoase Alagoase Alagoase Alagoas

Abaixo, apresentamos algumas experiências bem sucedidas com reflorestamento nos

estados de Pernambuco e Alagoas.

• Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Visando mitigar e compensar o passivo ambiental gerado pela implantação da linha de

transmissão de 230 kV Mirueira – Goianinha, nos Municípios de Condado e Paulista, Pernambuco,

a CHESF elaborou e executou um programa de recuperação de áreas degradadas com duas

ênfases: (1) monitoramento da regeneração natural no interior da faixa de servidão e (2)

reflorestamento com espécies nativas numa área de 7,4 hectares correspondente à abertura

da faixa de servidão. Entre 1999 e 2000, foram plantadas 13.787 mudas de 29 espécies
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nativas. Para este projeto, a CHESF firmou um convênio com a Sociedade Nordestina de

Ecologia (SNE) que forneceu as mudas para o plantio. Esta iniciativa destaca-se por ser uma

das experiências regionais mais antigas de plantio misto de espécies nativas. Fonte: Divisão

de Meio Ambiente de Transmissão-DEMT/CHESF.
• Projeto Reflorestágua

Projeto realizado pela Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) em parceria com o

Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA). Tem como objetivo reflorestar, de maneira

participativa, as margens dos corpos de água da Bacia do rio Tapacurá, Pernambuco. Em

síntese, a equipe do projeto identificou e formalizou acordos com os proprietários rurais das

áreas ciliares situadas na bacia para promover o reflorestamento. Oficinas de reflorestamento

foram realizadas promovendo a integração dos produtores de mudas, da equipe técnica do

projeto e dos proprietários interessados em reflorestamento. Agricultores familiares foram

capacitados para a produção e para o fornecimento de mudas para o projeto. Entre 2005 e

2006 foram produzidas 78.178 mudas de 52 espécies nativas. Ao todo obteve-se a cessão,

pelos proprietários das terras, de 31,87 hectares de áreas ciliares para o reflorestamento,

resultando no plantio de 52.325 mudas, além das 2.846 mudas doadas para a população da

Bacia do Tapacurá. Veja detalhes em “Reflorestamento Ciliar Participativo na Bacia do Tapacurá”.

Cadernos da Sociedade Nordestina de Ecologia, nº. 04. Recife. Novembro de 2007.

• Usina Coruripe – Matriz (Coruripe, Alagoas)

A usina iniciou os reflorestamentos com espécies nativas em 1999. Possui viveiro próprio

de produção de mudas com mais de 80 espécies nativas para serem utilizadas nos

reflorestamentos (Figura 45). A atuação da empresa na questão ambiental é responsável por

certificações e prêmios importantes, como: ISO 14001 e 7º Prêmio FORD de Conservação

Ambiental. Fonte: Usina Coruripe.

           Fonte: LERBIO.Figura 45. Viveiro de produção de mudas da Usina Coruripe.

• Usina Cucaú (Rio Formoso, Pernambuco)

Iniciou os reflorestamentos com espécies nativas em 2001 e já reflorestou mais de 40

hectares. Possui viveiro de produção de mudas próprio com capacidade para a produção de

120 mil mudas (Figura 46a), tendo produzido mais de 80 espécies diferentes. Tem como meta

reflorestar, ao menos, 6 hectares por ano em áreas ciliares. Desenvolveu em 2007 um Plano de

Recuperação de Áreas Degradadas (Figura 46b), o que, dentre outras estratégias, prevê: (1)
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• Usina Trapiche (Sirinhaém, Pernambuco)

A empresa iniciou os reflorestamentos com seringueiras em meados de 1980. Em 1998

iniciou os reflorestamentos mistos, com ênfase  para recomposição de área do manguezal da

foz do Rio Sirinhaém, onde utilizou espécies nativas daquele ecossistema. Em 2004, já tinha

reflorestado 154 hectares, sendo grande parte áreas de mata ciliar (Figura 47a). Possui viveiro

próprio de mudas (Figura 47b), recebe mudas do IPMA (Instituto para a Preservação da Mata

Atlântica), da Sociedade Nordestina de Ecologia  (SNE) e da Associação para Proteção da

Mata Atlântica  do Nordeste (AMANE), além de realizar compra em viveiros particulares buscando

aumentar o número de espécies utilizadas. Planta em torno de 45.000 mudas por ano, tendo

como meta reflorestar 30 hectares por ano. É parceira do Laboratório de Ecologia e Restauração

da Biodiversidade (LERBIO) da Universidade Federal de Pernambuco e das ONGs ambientais

           Fonte: LERBIO.

* Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADE)- Usina Cucaú, versão preliminar, 2007.
Disponível em: www.cepan.org.br/promata.

a.

b.

Figura 46. Usina Cucaú: (a) Viveiro de produção de mudas e  (b) mapa da Usina, identificando
áreas a serem reflorestadas (em azul escuro) entre 2007 e 2010 (PRADE, 2007).

avaliação das áreas degradadas; (2) inventário florístico em áreas remanescentes de floresta

e marcação de árvores matrizes para coleta sistemática de sementes; (3) definição e implantação

de técnicas de restauração e (4) monitoramento e avaliação das áreas reflorestadas. Fonte:

Usina Cucaú e PRADE* (2007).

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



16. Experiências na região nordeste e no Brasil     79

Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN) e Conservação Internacional (CI-Brasil),

contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas em ecologia da restauração. Fonte: Usina

Trapiche.

Figura 47. Usina Trapiche: (a) Mata ciliar reflorestada nas margens do rio Sirinhaém e (b)
Viveiro de produção de mudas. Fonte: LERBIO.

• Usina Serra Grande (São José da Laje, Alagoas)

A empresa é pioneira na preservação dos remanescente de Mata Atlântica, protejendo

sua cobertura florestal nativa há várias décadas. Entre os anos de 2000 e 2005, a usina

reflorestou 171 hectares. Possui viveiro de produção de mudas próprio e recebe mudas do

IPMA, garantindo a diversidade de espécies. Chegou a plantar 98 mil mudas em 2005, tendo

como meta reflorestar entre 30 e 45 hectares por ano. Uma de suas principais estratégias de

restauração é o plantio de corredores florestais (Figura 48) e matas ciliares. É parceira do

LERBIO, do CEPAN e da Conservação Internacional no desenvolvimento de pesquisas em Ecologia

desde 2001. Fonte: Usina Serra Grande.

16.2. Outras experiências de reflorestamento com bons resultados16.2. Outras experiências de reflorestamento com bons resultados16.2. Outras experiências de reflorestamento com bons resultados16.2. Outras experiências de reflorestamento com bons resultados16.2. Outras experiências de reflorestamento com bons resultados
no paísno paísno paísno paísno país

• Programa de Adequação Ambiental de Áreas Agrícolas de Usinas de Açúcar e

Álcool no estado de São Paulo

O Programa de Adequação Ambiental foi elaborado pelo Laboratório de Ecologia e

Restauração Florestal da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de

Figura 48. Usina Serra Grande: (a) Mapa da usina com áreas planejadas (em vermelho) para
reflorestamento, de modo a conectar os fragmentos de floresta nativa e (b) Plantio inicial de
corredor florestal na Usina Serra Grande. Fonte: LERBIO.

a. b.

a. b.
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São Paulo (LERF/ESALQ/USP), o qual assume a responsabilidade técnica de implantação dos

reflorestamentos nas usinas participantes do programa.

Em cada usina, foram implantados viveiros com média de produção de 100 a 150 mil

mudas de espécies nativas por ano. Nos remanescentes florestais foram marcadas matrizes

de 100 espécies regionais para coleta de sementes e produção de mudas e, ainda, implantadas

trilhas educativas para atividades de educação ambiental em cada usina. No período de 1999

até 2002, o programa recuperou 260 hectares de áreas de preservação permanente (APP) em

usinas de açúcar e álcool, sendo a maior parte situada na região de Ribeirão Preto e São José

do Rio Preto. Neste período, o LERF realizou a adequação ambiental de uma área aproximada

de 250 mil hectares nas usinas.

Os recursos para esse programa provêm das próprias usinas de açúcar e álcool e são

estimados em torno de R$1.300,00 por hectare (em 2002), considerando-se o custo da muda,

da implantação e da manutenção durante 18 meses (adubação, limpeza periódica, etc).

• Projeto floresta da USP de Ribeirão Preto

Projeto elaborado a partir de iniciativa da Universidade de São Paulo (campus Ribeirão

Preto) em convênio com a Fundação Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. São

parceiros do projeto a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Associação de Reposição

Florestal Verde Tambaú, a Companhia Energética de São Paulo (CESP), o Sindicato e a

Associação Rural de Ribeirão Preto e as Usinas Albertina e Santo Antônio.

Teve como objetivos: (1) implantar 75 hectares de florestas, com a utilização de 93

espécies regionais, (2) produzir mudas para atendimento à demanda regional e (3) implantar

um Centro Regional de Referência Florestal que proporcione cursos de capacitação técnica,

troca de informações e difusão de métodos de restauração florestal.

Alguns resultados foram: (1) reabilitação florestal de 60 hectares no interior do campus

da USP de Ribeirão Preto, (2) catalogação de 3.450 árvores-mães (matrizes) a partir das quais

foram produzidas as mudas, (3) produção de 150 mil mudas de espécies florestais nativas no

viveiro da USP, com uma riqueza de 84 espécies e distribuição em projetos de restauração

florestal e (4) restauração de áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica da

região. Fonte: “Mata ciliar: recuperações bem-sucedidas” (Governo do Estado de São Paulo,

2002).

16.3. Aprendendo com as experiências16.3. Aprendendo com as experiências16.3. Aprendendo com as experiências16.3. Aprendendo com as experiências16.3. Aprendendo com as experiências

Uma característica comum a muitas das experiências citadas é a presença de viveiros

locais de produção de mudas e a coleta de sementes nos remanescentes de floresta próximos.

Também é freqüente o estabelecimento de parcerias por parte dos proprietários de terras e

das empresas intencionadas em reflorestar, com Universidades e ONGs para orientar ou conduzir

as ações de recuperação de áreas degradadas. As experiências apresentadas são exemplos

de que estas parcerias podem gerar bons resultados em relação às ações de recuperação

ambiental.
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17. V17. V17. V17. V17. Viveiriveiriveiriveiriveiros de mudas na regiãoos de mudas na regiãoos de mudas na regiãoos de mudas na regiãoos de mudas na região

Há poucos viveiros de mudas na região com fornecimento para terceiros. A maior parte

da produção atual vem de viveiros com a finalidade de suprir demanda própria, como é o caso

de diversas usinas produtoras de açúcar e álcool. O interesse por mudas do setor sucroalcooleiro

é tamanho, que foi criado um grande viveiro pelo Instituto para a Preservação da Mata

Atlântica (IPMA) para, entre outros, suprir as usinas com mudas. Na região, a demanda por

mudas de espécies nativas certamente está crescendo, principalmente porque (1) o plantio de

mudas é a principal estratégia de recuperação de áreas degradadas e (2) o setor produtivo

está cada vez mais preocupado com as questões ambientais. Para se ter uma idéia, em 2005,

um grupo de apenas sete usinas da região planejou o reflorestamento de uma área de, pelo

menos, 4.623 hectares para os anos seguintes. Atualmente, este número é muito maior. Em

2007, 18 usinas se comprometeram a reflorestar 6 hectares por ano em áreas de preservação

permanente, e a meta é que no período de 2007 a 2009, sejam plantadas 130.000 mudas.

O plantio de muitas espécies nativas ajuda a restaurar a floresta Atlântica. No estado de

São Paulo, as áreas degradadas maiores que 1 hectare que necessitem do plantio de mudas,

devem ser recuperadas utilizando “no mínimo 80 espécies arbóreas das formações vegetais de

ocorrência regional” (Resolução SMA nº 47/03). Alguns pesquisadores recomendam o plantio

de cerca de 100-120 espécies. Para atingir este cenário desejado necessita-se de viveiros

com produção diversificada de mudas de espécies nativas.

17.1. Viveiros nas usinas de açúcar e álcool17.1. Viveiros nas usinas de açúcar e álcool17.1. Viveiros nas usinas de açúcar e álcool17.1. Viveiros nas usinas de açúcar e álcool17.1. Viveiros nas usinas de açúcar e álcool
Adriana dos Santos Costa

Apontados como um dos principais grupos de proprietários de terras a implantar ações

de reflorestamento, as usinas de açúcar e álcool produzem, também, grande quantidade de

mudas na região nordeste. Em 2005, de 12 usinas que faziam reflorestamento, oito possuíam

viveiros de mudas. A tendência das usinas tem sido aumentar a quantidade e produtividade

dos seus viveiros.

Ter o seu próprio viveiro, a princípio, pode não ser tarefa fácil, pois os primeiros passos

exigem a escolha de um local sombreado, definição da quantidade de mudas a serem produzidas,

compra dos insumos necessários, conhecimento prático das técnicas de germinação, seleção

das espécies a serem plantadas, disponibilidade de mão-de-obra e aquisição de sementes e

plântulas. Entretanto, usinas que investiram na aquisição de viveiros conseguiram diminuir os

custos de reflorestamento. Por exemplo, duas usinas situadas na região da zona da mata

alagoana conseguiram reduzir o valor pago por cada muda adquirida. Inicialmente, a unidade

comprada, em média, custava R$ 0,50 a depender da espécie; com a produção particular, esse
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valor caiu para R$ 0,12, correspondendo a uma redução de 76% no custo financeiro. Essa

economia permitiu o aumento no número de espécies plantadas. Enquanto comprava mudas a

terceiros, uma das usinas plantou 83.161 mudas, somando um total de 46 espécies. Com a

construção do viveiro, a totalidade de mudas plantadas passou para 147.216, e, o mais

importante, o número de espécies nativas passou para 60, todas oriundas da própria região.

Uma das maiores dificuldades apontadas pelas usinas que não têm viveiro próprio é a

obtenção de mudas de variadas espécies nativas. Usinas que investiram na construção do seu

próprio viveiro superaram essa dificuldade com a seleção de árvores matrizes de sementes nos

remanescentes de floresta nativa na área de influência da empresa. Esta ação contribui para

identificar a época de floração e frutificação de cada espécie, tornando possível a elaboração

de um cronograma de coletas de sementes.

17.2. Alguns viveiros de mudas na região17.2. Alguns viveiros de mudas na região17.2. Alguns viveiros de mudas na região17.2. Alguns viveiros de mudas na região17.2. Alguns viveiros de mudas na região

Abaixo seguem alguns viveiros de Alagoas e Pernambuco com produção de mudas de

espécies nativas para o reflorestamento. Para aumentar a variabilidade genética das sementes

que serão plantadas e diversificar as espécies produzidas, é recomendável que os viveiros

troquem sementes entre si.

Viveiro M. A. Ximenes 
Local: Rodovia PE-60, km 57, Rio Formoso, Pernambuco. 
Descrição: Produz mudas de 37 espécies da Mata Atlântica. 
Contato: (81) 9641-5582 (falar com Almeida Ximenes), (81) 3678-1225. E-mail: 
maalxi@terra.com.br 
Viveiro da Sociedade Nordestina de Ecologia-SNE 
Local: Rua Barão de Itapissuma, s/n, Centro, Itapissuma, Pernambuco. 
Descrição: Produz mudas entre 62 e 76 espécies nativas da floresta Atlântica e Caatinga, 
além de algumas plantas medicinais e ornamentais. Produção de cerca de 100.000 mudas 
por ano.  A lista de espécies disponíveis para venda pode ser solicitada via e-mail. 
Contato: (81) 3231-5242. E-mail: sne@sne.org.br 
Viveiro do Instituto de Preservação da Mata Atlântica-IPMA 
Local: Próximo à usina Capricho, Cajueiro, Alagoas. 
Descrição: Produz mudas de cerca de 50 espécies entre nativas e exóticas. 
Contato: (82) 3284-1677, (82) 9922-8504 (falar com Paulo Melo) 
Viveiros Descentralizados do projeto Reflorestágua 
Local: Chácara Canaã, Glória do Goitá, Pernambuco. 
Descrição: Produz mudas de cerca de 40 espécies entre árvores nativas e exóticas, 
fruteiras e cercas-vivas. 
Contato: Sr. Antonio Marco (81) 9936-1973  
 
Local Sítio Olho d´água, Pombos, Pernambuco. 
Descrição: Produz mudas de cerca de 10 espécies entre árvores nativas e exóticas, 
fruteiras e cercas-vivas. 
Contato: Sr. Terêncio Vitorino (81) 9936-1973  
 
Local: Sítio Campo Belo, Chã Grande, Pernambuco.  
Descrição: Produz mudas de 10 espécies de árvores nativas. Produção por encomenda. 
Contato: Sra. Margarida Figueiredo (81) 9999-1469 
 
Local: Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA, PE 50 - km 14 - campo da 
sementeira - s/n zona rural, Gloria do Goitá, Pernambuco. 
Contato: (081) 3568-1265 (falar com Leonardo) 
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Todo o processo de reflorestamento, envolvendo a escolha das áreas, compra das

mudas ou estabelecimento de uma sementeira, plantio, e manutenção, consome tempo e

dinheiro para sua implementação. No entanto, tem surgido oportunidades que podem ajudar,

ou mesmo tornar rentáveis as atividades de restauração florestal. São os mercados de carbono,

sendo que o mais conhecido foi criado a partir do Protocolo de Quioto.

18.1. Como funciona o P18.1. Como funciona o P18.1. Como funciona o P18.1. Como funciona o P18.1. Como funciona o Prrrrrotocolo de Quioto?otocolo de Quioto?otocolo de Quioto?otocolo de Quioto?otocolo de Quioto?

Criado em 1997 e com início de suas atividades financeiras marcadas para janeiro de

2008, o Protocolo de Quioto foi desenvolvido com o objetivo de reduzir as emissões dos Gases

do Efeito Estufa ou GEEs (como por exemplo o gás carbônico e o metano), responsáveis pelo

aquecimento global. O Protocolo determina que os países signatários sejam divididos em dois

grupos, os do Anexo I, países desenvolvidos, responsáveis pela maior parte das emissões

destes gases, e os do Anexo II, formado pelos países em desenvolvimento, dentre os quais, o

Brasil. De acordo com o primeiro período de compromisso do protocolo, até 2012, os países do

Anexo I precisam reduzir 5,2% de suas emissões em relação aos níveis que emitiram em 1990.

Para tal, os governos obrigarão as empresas a emitirem menos GEEs ou comprar créditos de

carbono em países do Anexo II, através dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL).

Esses mecanismos são projetos que reduzem a emissão de GEEs ou mesmo retiram da atmosfera

o gás, em um processo conhecido como “Seqüestro de Carbono”. Exemplos desses mecanismos

são: os lucrativos projetos de Aterros Sanitários e Co-geração de bagaço de cana, que

impedem a emissão de GEEs; e os Reflorestamentos, que são um dos poucos modos de

seqüestrar carbono. Nesses projetos, o proprietário recebe dinheiro por tonelada de carbono

“seqüestrada” da atmosfera. Para saber o quanto foi seqüestrado, basta medir a altura e o

tamanho do tronco das árvores e multiplicar pela densidade da madeira. A tonelada de carbono

terá um valor cotado de dólar, assim como o ouro e o barril de petróleo.

18.2. Quais são as exigências?18.2. Quais são as exigências?18.2. Quais são as exigências?18.2. Quais são as exigências?18.2. Quais são as exigências?

As exigências para que uma área a ser reflorestada possa entrar na contabilidade de

um projeto de MDL são simples: basta que ela tenha sido cortada antes de 31 de dezembro de

1989 (para impedir que oportunistas devastem florestas para ganhar com o reflorestamento) e

que a área precise da interferência humana para seqüestrar carbono. Mesmo assim, estar em

dia com a legislação é sempre importante, portanto as áreas prioritárias para reflorestamento

18. Mercado de carbono e18. Mercado de carbono e18. Mercado de carbono e18. Mercado de carbono e18. Mercado de carbono e
reflorestamentoreflorestamentoreflorestamentoreflorestamentoreflorestamento

Mateus Dantas
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continuam sendo as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal. A seleção de

projetos biodiversos também é prioritária, com a vantagem de matas nativas armazenarem

muito mais carbono que monoculturas, além de serem auto-sustentáveis.

18.3. Quais são as vantagens de um projeto de MDL para18.3. Quais são as vantagens de um projeto de MDL para18.3. Quais são as vantagens de um projeto de MDL para18.3. Quais são as vantagens de um projeto de MDL para18.3. Quais são as vantagens de um projeto de MDL para
reflorestamento?reflorestamento?reflorestamento?reflorestamento?reflorestamento?

1. Gera receita;

2. Financia o cumprimento da legislação, solucionando passivos ambientais;

3. Financia a recuperação e preservação dos serviços ambientais;

4. Protege a biodiversidade;

5. Agrega valor à empresa;

6. Promove visibilidade nacional e internacional, dentre outros.

18.4. Como faço para implantar um projeto de MDL?18.4. Como faço para implantar um projeto de MDL?18.4. Como faço para implantar um projeto de MDL?18.4. Como faço para implantar um projeto de MDL?18.4. Como faço para implantar um projeto de MDL?

Uma vez que as áreas a serem reflorestadas estão delimitadas, é necessário elaborar

um PDD (Project Design Document, ou seja, Documento de Concepção do Projeto): um

documento que possui todas as informações necessárias à aprovação do projeto. Este PDD é

encaminhado a uma Entidade Operacional Designada, para validação e que atuará como empresa

certificadora independente. O documento validado é, então, encaminhado para a autoridade

nacional, que é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, que registrará o

projeto junto ao Conselho Executivo. Após o registro, a Entidade Operacional Designada deve

monitorar o projeto e enviar os pareceres, para que o autor do projeto possa receber do

Conselho Executivo os Certificados de Emissão Reduzida, que indicam, em toneladas, o quanto

de carbono foi seqüestrado e que pode ser trocado pelo valor cotado em dólar do dia.

Para obter instruções sobre o Documento de Concepção do Projeto-PDD e sobre

as Entidades Operacionais Designadas, consulte a home-page do Ministério da

Ciência e Tecnologia (www.mct.gov.br). Acesse as secções de mudanças

climáticas e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Pesquise sobre Documentos

e Formulários relativos ao MDL.

18.5. Grande oportunidade18.5. Grande oportunidade18.5. Grande oportunidade18.5. Grande oportunidade18.5. Grande oportunidade

O Mercado de Carbono tem sido visto por especialistas como uma das formas mais

eficientes de solucionar, com uma só medida, três problemas: degradação ambiental,

aquecimento global e subdesenvolvimento. Este último, graças à natureza do sistema de

redistribuir a renda com os países menos desenvolvidos. O mercado de Quioto não é o único

desta natureza. Vários outros mercados foram surgindo, e alguns específicos para tipos de
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MDL, como “Transportes e Energia”. No caso do reflorestamento, apesar dele não ser um dos

mais lucrativos em termos de geração de créditos de carbono, suas vantagens ambientais e

sociais o tornam uma das opções mais procuradas para MDL. O reflorestamento em forma de

mecanismo de desenvolvimento limpo pode facilitar o cumprimento de normas legais, sendo,

também, uma oportunidade de tornar lucrativas áreas que estão atualmente improdutivas.
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19. Apr19. Apr19. Apr19. Apr19. Aproveitamento econômico deoveitamento econômico deoveitamento econômico deoveitamento econômico deoveitamento econômico de
reflorestamentos com altareflorestamentos com altareflorestamentos com altareflorestamentos com altareflorestamentos com alta

diversidadediversidadediversidadediversidadediversidade
Além de poder contribuir consideravelmente com a recuperação de serviços ambientais

e conservação da biodiversidade, os reflorestamentos com alta diversidade podem ser associados

a alternativas econômicas, servindo como fonte de renda para os proprietários de terras. Esta

alternativa é especialmente importante para agricultores familiares, que, em função da pouca

disponibilidade de área para produção e sobrevivência da família, necessitam aproveitar

economicamente a maior área possível de sua propriedade.

Em áreas agrícolas e reservas legais é possível a exploração econômica da terra,

entretanto, o plano de aproveitamento econômico da reserva legal precisa ser aprovado pelo

órgão ambiental competente antes de ser executado. Nas áreas agrícolas, poucas são as

restrições legais, devendo estar atento principalmente aos cuidados com a conservação do

solo. Já nas reservas legais, como são destinadas ao uso sustentável dos recursos naturais e

à conservação da biodiversidade, a vegetação pode ser utilizada, apenas, sob regime de

manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnico-científicos, não

podendo ser suprimida (Art. 16, Lei 4771/1965).

Algumas formas que associam reflorestamentos com utilização econômica nestas áreas

são: exploração de baixo impacto da madeira de espécies nativas e a agrofloresta. É também

possível plantar espécies de árvores que produzam flores em abundância e permitam a produção

de mel; plantar espécies frutíferas, cujos frutos possam ser empregados para se fazer geléias,

compotas e outros produtos.

19.1. Exploração de baixo impacto de madeira de espécies nativas19.1. Exploração de baixo impacto de madeira de espécies nativas19.1. Exploração de baixo impacto de madeira de espécies nativas19.1. Exploração de baixo impacto de madeira de espécies nativas19.1. Exploração de baixo impacto de madeira de espécies nativas

Esta atividade exige um plano de manejo florestal, no qual se decide, por exemplo,

quais espécies serão extraídas, quais árvores serão cortadas, quais ficarão para garantir a

regeneração da floresta e como as árvores vão ser derrubadas e as toras arrastadas, de forma

a gerar um menor impacto ao ecossistema.  As linhas de plantio devem ser planejadas com a

maior diversidade possível, o que aumenta as possibilidades de sucesso do reflorestamento.

É importante lembrar que como se trata de exploração de espécies nativas, mesmo que

plantadas, a exploração dependerá de aprovação prévia dos órgãos licenciadores, tanto para

a Área Agrícola, como para a Reserva Legal.
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19.2. Agrofloresta19.2. Agrofloresta19.2. Agrofloresta19.2. Agrofloresta19.2. Agrofloresta

Agrofloresta ou sistema agroflorestal (SAF) tem como principal característica aliar

produção agropecuária, produção florestal e manutenção de variados serviços ecológicos.

Trata-se de um sistema de produção dinâmico que combina culturas agrícolas com árvores e

outras plantas nativas, através de plantios consorciados densos, manejados com capinas

seletivas e podas. O sistema é dinâmico porque imita a Natureza no processo de sucessão

ecológica, produzindo ao longo do tempo uma vegetação rica, alta e frondosa, além de ir

melhorando o solo.  Neste tipo de plantio, há quatro principais grupos de plantas que exercem

diferentes funções no sistema: (1) plantas produtivas, (2) plantas adubadoras, (3) plantas

permanentes e (4) plantas forrageiras. As plantas produtivas são as culturas agrícolas principais

e devem ser planejadas para produção em curto, médio e longo prazo (por ex. milho, madioca,

inhame, banana, etc). As plantas adubadoras são aquelas cuja função é oferecer matéria

orgânica e nutrientes para o solo, como as leguminosas que enriquecem o solo com nitrogênio.

As plantas permanentes são árvores nativas que dão frutos, remédios e madeira (ingás,

jatobá, canafístula). As plantas forrageiras são aquelas cuja função é cobrir a terra, evitando

o ressecamento do solo e o desenvolvimento de plantas daninhas (por exemplo, feijão de

porco, feijão guandu, etc).
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20. P20. P20. P20. P20. Para saber maisara saber maisara saber maisara saber maisara saber mais

20.1. Locais para consulta via internet20.1. Locais para consulta via internet20.1. Locais para consulta via internet20.1. Locais para consulta via internet20.1. Locais para consulta via internet

www.cepan.org.br/promata

www.lerf.esalq.usp.br

www.socioambiental.org/inst/leg/amb.shtm

www.cpatu.embrapa.br/temas/floresta-natural-e-reflorestamento

www.ibama.gov.br

20.2. R20.2. R20.2. R20.2. R20.2. Referências importanteseferências importanteseferências importanteseferências importanteseferências importantes

 Para reconhecimento das espécies arbóreas a partir das sementes e planta adulta

Lorenzi, H. 2002. Árvores brasileiras. Manual de identificação e cultivo. Vol. 1 e 2. Nova

Odessa:Editora Plantarum.

 Para reconhecimento das espécies a partir das mudas

Costa, J. B. P. 2008. Plantas da Mata Atlântica Nordestina: Frutos, Sementes e Plântulas.

Disponível em: www.cepan.org.br.

 Sobre reflorestamento com alta diversidade

Attanasio, C. M.; Rodrigues, R. R.; Gandolfi, S.; Nave, A. 2006. Adequação ambiental de

propriedades rurais. Recuperação de áreas degradadas. Piracicaba: ESALQ. Disponível

em: www.lerf.esalq.usp.br.

Kageyama, P.Y., Oliveira, R.E., Moraes, L.F.D., Engel, V.L. & Gandara, F.B. (orgs). 2004.

Restauração ecológica de ecossistemas naturais. Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas

Florestais, Botucatu.

Rodrigues, R. R. e Leitão-Filho, H. F. (Org.). 2000. Matas ciliares: Conservação e Recuperação.

São Paulo: EDUSP/FAPESP.

Rodrigues, R.R., Martins, S.V. e Gandolfi, S. (Eds). 2007. High diversity forest restoration in

degraded areas. Methods and projects in Brazil. Nova Science Publishers, Inc. New York.

 Iniciativas de reflorestamento no nordeste

Leão, T., Lobo, D. e Tabarelli, M. 2007. Experiências de reflorestamento na floresta Atlântica

do Centro Pernambuco. Disponível em: www.cepan.org.br.

“Reflorestamento Ciliar Participativo na Bacia do Tapacurá”. Cadernos da Sociedade Nordestina

de Ecologia, nº. 04. Recife. Novembro de 2007.
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21. Apêndices21. Apêndices21. Apêndices21. Apêndices21. Apêndices

As informações biológicas e de distribuição geográfica das espécies contidas nos apên-

dices deste guia vieram do banco de dados do Laboratório de Ecologia e Restauração da

Biodiversidade da Universidade Federal de Pernambuco (LERBIO/UFPE). Este banco opera,

atualmente, com 35.800 registros de plantas distribuídas em 1.262 municípios do Brasil e foi

construído a partir da compilação de listas de espécies obtidas por meio da combinação de

cinco principais fontes: 1) inventários florísticos realizados por pesquisadores do LERBIO; 2)

bibliografias científicas com listas de espécies; 3) consultas a herbários de referência da

região (Vasconcelos Sobrinho-PEUFR, Geraldo Mariz-UFP, Dárdano de Andrade Lima-IPA, Sér-

gio Tavares-HST, Prisco Bezerra-UFC, UFS-ASE e IMA-MAC); 4) consultas a bancos de dados

digitais de herbários de referência (NYBG - The New York Botanical Garden; JABOT - Jardim

Botânico do Rio de Janeiro); e 5) consultas a outros órgãos especializados em informações

sobre plantas (BDT – Base de Dados Tropical; CNIP – Centro Nordestino de Informações sobre

plantas; KEW – Royal Botanical Garden; IPNI - The International Plant Names Index). Dessa

forma, o banco de dados inclui um enorme conjunto de registros sobre ocorrência de plantas,

muitos deles ocorridos no campo a dezenas de anos atrás. Para minimizar problemas, os

registros de espécies obtidas em cada uma das fontes utilizadas foram padronizados quanto à

grafia e quanto à existência de sinonímias e classificadas segundo o sistema APG II. Mesmo

assim, os autores deste guia não se responsabilizam por dados incorretos sobre distribuição e

identificação de espécies que os apêndices possam conter. É importante ressaltar, também,

que o conceito de floresta Atlântica adotado para a consolidação desta flora incluiu as Áreas

de Tensão Ecológica (segundo mapa de vegetação do IBGE de 1985), que no caso da floresta

Atlântica nordestina inclui áreas de contato com vegetação de caatinga e cerrado. Desta

forma, algumas espécies de plantas citadas nos apêndices podem ocorrer preferencialmente

em áreas de caatinga e/ou cerrado.

Os apêndices, em geral, contêm espécies de plantas lenhosas; portanto, estão inclusos

subarbustos, arbustos, arvoretas e árvores. Algumas espécies que foram classificadas como

subarbustos podem ser classificadas como ervas em outros trabalhos. O apêndice 1 serve

como uma fonte de informações para a caracterização dos municípios quanto ao solo, vegetação

e precipitação. Essas informações podem ser úteis para melhor definir a escolha das espécies

para o reflorestamento. Ao se planejar o reflorestamento é importante escolher as espécies

certas, baseado no tipo de solo, vegetação, pluviosidade e local (área inundada, topo de

morro, etc). No entanto, não se deve homogeneizar os reflorestamentos plantando o mesmo

conjunto de espécies em todo o nordeste. Para facilitar a escolha das espécies que originalmente

ocorrem no local que se quer reflorestar, criamos as microrregiões vegetacionais (apêndice 2).
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Cada microrregião foi criada de modo a abranger a área de distribuição de, no mínimo, 80

espécies lenhosas de um mesmo tipo vegetacional. Quando conjuntos de espécies de unidades

geográficas distintas eram pouco similares, optou-se pela separação destas unidades em

microrregiões distintas.

A maior parte dos apêndices contém um código para cada espécie. Este código serve

para encontrar facilmente as espécies nos apêndices. Com ele, é possível, por exemplo, partir

de um nome popular (com base no apêndice 9) e encontrar informações ecológicas ou sobre o

grupo de plantio associadas ao nome da espécie. Atenção! Uma espécie normalmente tem

mais de um nome popular, que varia de acordo com a localidade; e espécies distintas podem

ter o mesmo nome popular. Portanto, identificar espécies com base em nome popular não é

recomendado.

Finalmente, as informações contidas nestes apêndices sobre ocorrência e biologia de

espécies de plantas da floresta Atlântica têm o objetivo de auxiliar a seleção de espécies e,

desta forma, facilitar iniciativas de reflorestamento com alta diversidade na região. As

informações apresentadas representam grande parte do conhecimento acumulado até o

momento, mas muitas informações ainda são necessárias sobre ecologia e distribuição de

espécies desta floresta. Estes apêndices não substituem a presença de profissionais qualificados

nos projetos e iniciativas de reflorestamento com espécies nativas.


