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Obtenção de semente tem sido um dos pontos de estrangulamento dos programas de 
reflorestamento, dificultando a produção de mudas em quantidade e diversidade necessária ao 
repovoamento. Dessa forma, a maioria dos viveiros florestais apresenta uma baixa 
diversidade de espécies, concentrando-se naquelas com maior produção de sementes e de fácil 
germinação. A baixa diversidade prejudica as ações de restauração, uma vez que áreas 
recuperadas terão características estruturais muito diferentes das originais. Por outro lado, em 
muitos fragmentos florestais de Mata Atlântica é possível encontrar grande concentração de 
indivíduos jovens, com muito mais facilidade do que se encontram sementes. Isso se deve ao 
fato de muitas sementes estarem em copas altas de árvores em diferentes estágios de 
maturação e apresentarem diferentes processos de dispersão. Já as plântulas, devido à possível 
ausência de dispersores nos fragmentos pequenos, acabam tendo uma germinação concentrada 
no entorno da planta mãe. Em alguns casos chegamos a contar quatro mil plântulas de uma 
mesma espécie nestas condições. A maioria destes indivíduos não sobreviverá em função da 
alta densidade. Embora a obtenção de mudas usando-se a transferência de indivíduos seja 
bastante eficiente para aumentar a diversidade e a rapidez dos processos de recuperação, a 
técnica é pouco usada. Este trabalho tem como objetivo analisar a taxa de sucesso na 
utilização do método para 10 espécies florestais, transplantadas de fragmentos da Mata 
Atlântica, no município de São Miguel dos Campos - AL, em terras da Usina Caeté S/A. Um 
total de 11.600 plântulas foi transplantado e 6.982 sobreviveram. A taxa de sobrevivência 
variou de 12% a 100%, com um percentual médio de 60,19%. Nos dois meses iniciais houve 
uma grande perda de mudas (39,81%) em função da adaptação do método. A partir de então 
as perdas diminuíram (31,35%) e o percentual médio de sobrevivência nos últimos cinco 
meses de trabalho subiu para 68,65%. Entre outros aspectos positivos pode-se ressaltar, além 
da alta taxa de sobrevivência, a rapidez do método, a eliminação de etapas trabalhosas de 
processamento e quebra de dormência de sementes. 
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