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Em um trecho da APP do rio Trobogy, no município de Salvador – BA, foi identificada uma 
área impactada por aterro com substrato constituído, predominantemente, por subsolo argiloso 
e com baixa fertilidade. Esta área foi estabilizada através do plantio por hidrossemeadura de 
um consórcio composto por Brachiaria humidicola (“capim-agulha” ou “capim-arenito”), 
Melinis minutiflora (“capim-gordura”), Cajanus cajan (“feijão-andú”) e Raphanus sativus
(“nabo-forrageiro”), sendo então abertas covas medindo 1m³ cada, as quais foram preenchidas 
com substrato orgânico. Foi previsto o plantio de cerca de 3.000 mudas nativas distribuídas 
em 80 espécies e com espaçamento de 2m entre elas. Após plantio as mudas foram irrigadas 
diariamente por 06 meses, sendo suspensa esta atividade após este período. As outras 
atividades de manutenção foram coroamento com retirada de ervas daninhas, poda das 
gramíneas e enriquecimento do substrato com folhiço triturado, resíduos da poda de 
gramíneas e biogel (fermentado orgânico com fezes de caprinos) diluído a 5% e aplicado 
mensalmente. O monitoramento da área enriquecida consiste no acompanhamento do 
desenvolvimento das mudas transplantadas através da medição trimestral da altura e do CAS 
(Circunferência à Altura do Solo), do acompanhamento das taxas de sobrevivência por 
espécie, além do acompanhamento sistemático dos períodos de floração e frutificação e da 
presença de representantes da avifauna no local. Até o momento foram transplantadas 1246 
mudas distribuídas em 42 espécies nativas da Mata Atlântica. A taxa de sobrevivência geral 
dos indivíduos transplantados esta sendo de 94,62%. Os indivíduos que apresentaram a maior 
intensidade dos eventos reprodutivos foram Schinus terebinthifolius e Pterocarpus violaceus, 
não sendo possível, até a presente data, o estabelecimento dos períodos reprodutivos de cada 
espécie. Após 06 meses de plantio, Tabebuia spp., Schinus terebinthifolius, Tapirira 
guianensis, Inga captata, Calophyllum brasiliensis e Myrcia sp. apresentaram o maior 
desenvolvimento (crescimento primário e secundário), Caesalpinia ferrea e Caesalpinia 
echinata apresentaram apenas desenvolvimento em altura (crescimento primário), já Andira 
nitida, Dydinopanax morottonii e Protium heptaphylum não apresentaram desenvolvimento 
significativo durante o período analisado. No monitoramento das aves, foram registradas 12 
espécies, agrupadas em 09 famílias. A família de maior representatividade para a área foi a 
Tyrannidae, com 03 espécies. Entre os representantes tiranídeos, encontram–se o bem-te-vi 
(Pitangus sulphuratus) que se beneficiaram das intervenções humanas nos habitats naturais e 
aumentaram suas populações. Em sua grande maioria, as aves identificadas foram 
reconhecidas como animais de hábitos generalistas, sem muitas exigências ecológicas.  
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