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Vastas áreas naturais têm sofrido fortes impactos ambientais com o avanço da 

urbanização e expansão agrícola, gerando perda da biodiversidade e, consecutivamente, 
deixando essas áreas com potencial produtivo limitado e inviabilidade de recuperação natural. 
O processo de restauração ecológica tem ganhado novas tecnologias e estratégias para sua 
melhor eficácia. O lodo esgoto compostado (LEC) para o plantio de mudas nativas cultivadas 
em viveiros tem sido cada vez mais estudado, no entanto, o LEC ainda não tem sido 
amplamente utilizando na recuperação de ecossistemas, principalmente em campo. O presente 
estudo apresenta uma estratégia para acelerar o crescimento de indivíduos de Anadenanthera 
peregrina em plantios de restauração florestal. Foram selecionados 88 indivíduos distribuídos 
aleatoriamente em uma área de recuperação florestal e submetidos a quatro tratamentos: T1 – 
sem adubação (controle); T2 – 100% ureia nitrogenada; T3 – 50% LEC + 50% ureia; T4 – 
100% LEC. Para a análise do desenvolvimento das plantas foram medidos mensalmente os 
seguintes parâmetros biométricos: altura, espessura do caule a altura do solo e o diâmetro da 
copa. Houve um desenvolvimento superior para as mudas que receberam os tratamentos T4 
(100% LEC) e T3 (50% LEC + 50% ureia) em todos os parâmetros, comparadas com os 
grupos que receberam ureia nitrogenada ou controle. O LEC, quando aplicado em campo, 
acelera o desenvolvimento de A. peregrina podendo representar uma alternativa 
economicamente interessante e ambientalmente sustentável para projetos de recuperação de 
áreas degradadas. 
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