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INTRODUÇÃO

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH é o 

órgão do Governo do Estado da Bahia responsável pela formulação e 

execução da política estadual de ordenamento ambiental, desenvolvi-

mento florestal e de recursos hídricos. A SEMARH foi criada de acordo 

com as atribuições estabelecidas pela Lei n.º 8538 de 20/12/02, tem 

como objetivo, entre outros, cuidar dos recursos naturais renováveis, 

seja em ação de reprovação, conservação ou recuperação do patrimô-

nio natural.

A SEMARH, através da Superintendência de Desenvolvimento Flo-

restal e Unidades de Conservação –SFC/Diretoria de Áreas Florestais 

– DAF, desenvolve junto às comunidades rurais, dentre outros, progra-

mas de Suprimento Florestal e de Recomposição de Matas Ciliares. O 

Programa de Suprimento consiste em atender as necessidades de ma-

deira dos pequenos e médios produtores e os consumidores de produ-

tos e subprodutos florestais, através do incentivo ao reflorestamento.

Neste sentido, esta cartilha está sendo lançada para dar informa-

ções para o plantio e utilização adequada dos recursos florestais.



�

AS NOSSAS MATAS ESTÃO SENDO DERRUBADAS PARA:

1. Ampliar as áreas de lavouras e pastagens;

2. Estacas e Mourões;

3. Lenha e Carvão para:

Uso Doméstico                                            Indústria.
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POR QUE FAZER PLANTIOS FLORESTAIS?

Plantando você terá em sua propriedade vários produtos de 
que você tanto necessita.

TIPOS DE PLANTIO

Os plantios podem ser feitos de muitas formas:

Formando pequenas matas;

Em linha, ao longo das cercas ou divisas de propriedades;
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Na encosta de serra para controlar e erosão;

Em associação com lavouras;

Ao longo das margens de rios, conforme a exigência da legislação 
florestal;

Próximos às nascentes e olhos d’água, conforme a exigência da legislação 
florestal.
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QUAL O MELHOR LUGAR PARA PLANTAR?

O primeiro passo é escolher o local de plantio dentro da propriedade. 
Procure uma área de fácil acesso para realizar o plantio e a futura colhei-
ta. Recomenda-se manter a área cercada nos dois primeiros anos, para 
impedir o pisoteio ou dano às mudas por animais.

Sugere-se fazer o plantio, aproveitando cantos de cerca para facili-
tar o fechamento da área e economizar arame, grampos, mourões 
e mão-de-obra.

Evite plantar em várzeas e terrenos encharcados e em solos indicados 
para a agricultura temporária.



10

LEMBRE-SE DE QUE VOCÊ DEVE EVITAR

• Plantar em várzeas;    • Plantar em terrenos encharcados;

• Limpar completamente o terreno para plantar;

• Plantar em solo(s) raso(s);

• Desmatar encostas de morros para plantar.
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O QUE PLANTAR?

PARA LENHA E CARVÃO

• Leucena
• Algaroba
• Eucalipto
• Sabiá
• Pau-Ferro
• Candeia

PARA ESTACAS

• Eucalipto
• Sabiá
• Algaroba

PARA A FORMAÇÃO DE MACIÇOS

• Eucalipto
• Sabiá
• Pinus
• Cedrão
• Sucupira

PARA A FORMAÇÃO DE QUEBRA VENTA

• Eucalipto
• Sabiá
• Sombreiro

PARA A FORMAÇÃO DE SOMBRA PARA GADO
• Oiti
• Jaqueira
• Algaroba
• Umbuzeiro
• Tamboril
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COMO PLANTAR?

Caso o seu terreno seja plano ou levemente ondulado, o plantio poderá 
ser feito em linha reta ou em triângulo.

Se seu terreno for inclinado, plante sempre em curvas de nível, pois isto 
ajudará a evitar a erosão.

QUANDO PLANTAR?

O plantio deve ser realizado em dias consecutivos de chuva, de prefe-
rência no inicio da estação chuvosa.



1�

COMO PREPARAR O PLANTIO?

a) Combate a formigas
Aplique 10 gramas de isca ao 
lado dos carreiros, evitando co-
locar dentro do olheiro ou na 
terra solta. Faça o combate tam-
bém na vizinhança. Formiga não 
respeita cerca nem divisa de pro-
priedade.

b) Coroamento
Limpe apenas um metro de 
raio de onde ficará a cova.

c) Preparação da cova
Faça uma cova: 40x40x40cm.

d) Adubação
Coloque dois litros de adubo 
orgânico na cova. Na dificul-
dade de adubo orgânico, uti-
lizar adubo químico na quan-
tidade 200 gramas por cova.
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COMO PLANTAR A MUDA?

1. Cortar as raízes que estão fora 
do saquinho;

2. Não esquecer de retirar o 
saquinho ou os tubetes;

3. Colocar as mudas no centro 
da cova bem retas;

4. Deixar a cova mais baixa que 
o terreno, em forma de pa-
nela.



REPLANTIO

O replantio das mudas que não pegaram deve ser efetuado, de prefe-
rência, até um mês após o plantio.

MANUTENÇÃO/ MONITORAMENTO

Consiste na retirada de ervas (mato) que crescem ao redor da muda e 
que competem com ela por alimento, luz e água do solo.
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