
A técnica de bombas de sementes
apresentada neste folheto foi desenvolvida
com fins lúdicos para sensibilização
ambiental, a fim de fomentar o encanto das
crianças por processos de plantio. Não é
uma técnica desenvolvida para uso em ações
de recuperação de áreas degradadas ou
reflorestamento em grande escala. 

Você já ouvi falar em
"bombas de sementes"?

Elas são uma forma
diferente de plantar, foram

criadas para serem
arremessadas, o que faz o
processo de plantio muito

mais divertido! Bora lá fazer  
bombas de sementes?  

FAZENDO BOMBAS 
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FAZENDO BOMBAS DE
SEMENTES COM JORNAL
Passo a passo para elaboração de bombas de sementes com jornal: 

Corte jornal em tiras pequenas e
deixe de molho na agua por no

mínimo 2 dias. 

Com o jormal bem molinho, faça na sua
mão uma camada não muito grossa.
Depois, acrescente no centro desta
"caminha"  um pouco de substrato e

algumas sementes.

Retire o papel toalha e pronto! 
Agora deixe a sua bomba de sementes

secar no sol. 
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Acrescente mais um pouquinho de
substrato e feche delicadamente o jornal
por cima, fazendo uma bolinha. Envolva a
sua bolinha em papel toalha e aperte bem

forte, para tirar o excesso de água.



FAZENDO BOMBAS DE
SEMENTES COM ARGILA

Faça na sua mão uma
panquequinha de argila não

muito grossa.

Acrescente um pouco de
substrato e algumas 

 sementes.

Acrescente mais um pouco de
substrato e feche delicadamente a

bomba, fazendo uma trouxinha.

 Molde com cuidado a trouxinha na sua
mão até ela virar uma bola bem

redonda. Pronto! Agora é só deixar sua
bomba secar no sol.
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Passo a passo para elaboração de bombas de sementes com argila:



Camada externa: deve ser fina, de material biodegradável e não muito rígido

para que as folhas e raízes da planta bebê consigam rompê-la e sair ao

exterior. Por isso recomenda-se argila ou jornal. 

Sementes: escolha elas  muito bem! Caso você você for jogar elas na floresta,

não vale usar melancia, laranja ou qualquer outra espécie que não seja nativa

da floresta onde você mora. Se for para plantar em casa, tudo bem, pode até

milho. Nós usamos sementes de aroeira (Schinus terebenthifolium) e de araçá

(Psidium sp). As duas são nativas da Mata Atlântica, ou seja, pode jogar por aí

sem problemas ;)

Camada interna: garanta que as suas sementes terão um bom substrato para

se alimentarem enquanto estão na bomba. Utilize terra soltinha e de

preferência com algum adubo. Se tiver composteira em casa, aí você arrasou:

é o melhor substrato para bomba de sementes!

CONHECENDO A BOMBA DE SEMENTES
Qual a estrutura de uma bomba de sementes?

Veja só: tudo tem o seu porquê não é mesmo? E uma boa bomba de sementes
não poderia ser diferente. Assim, há alguns elementos básicos que fazem
parte de qualquer tipo de bomba de sementes.
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