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de mudas em sulcos e condução da regeneração natural

1. Bioma: Cerrado  Estado: Mato Grosso Município: Canarana

2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): Savana (Cerrado)

3. Categoria da área onde o modelo foi testado: Reserva Legal

4. Objetivo de implantação do modelo: exploração econômica (madeireiro, não‐
madeireiro; SAF; silvipastoril) e restauração ecológica.

5. Aplicabilidade: propriedades com mais de quatro módulos fiscais.

6. Histórico da área: pasto sujo, após plantio de arroz por um ano. Área aberta 
no início dos anos 2000.

7. Condições gerais da área com relação a solo e relevo: Área levemente inclina‐
da, solo argiloso 

8. Descrição passo a passo para a implantação: Foi realizada semeadura mecani‐
zada (linha e lanço), mudas em sulcos e condução de regeneração natural. Os 
passos são descritos abaixo:

•	 Dessecação prévia em área total (exceto parcelas de condução de regeneração 
natural). Uso de 16 espécies nativas e 2 exóticas (eucalipto e mogno-africano) 
(Tabela 1).

•	 Plantio de mudas: aplicação de herbicida em área total (glifosato 3,5L/ha) - sub‐
solagem da linha de plantio - aplicação de herbicida pré-emergente na linha de 
plantio (Solara / Boral) - plantio de mudas (4x3m) - manutenções via roçadas 
químicas e / ou mecânicas.

•	 Semeadura direta: aplicação de herbicida em área total (glifosato - 3,5L/
ha) - gradagem e nivelamento em área total (2 a 3x) - semeadura da mistura 
de sementes via lanço de calcareadeira) ou linha (semeadora) (Figura 1). Na 
semeadura a lanço, após distribuição das sementes, gradagem leve para incor‐
poração das sementes.



Figura 1. Plantio em linhas com plantadeira.

•	 Condução de regeneração natural: isolamento, com eventual controle de 
mato-competição (químico ou mecânico).

Tabela 1. Nomes populares e  científicos das espécies utilizadas.

N Nome popular Nome científico
1 Angico Anadenanthera macrocarpa
2 Aroeira Myracrodruon urundeuva
3 Baru Dipterix alata
4 Caju Anacardium nanum
5 Carvoeiro Sclerolobium paniculatum
6 Chichá Sterculia chicha
7 Copaíba Copaifera langsdorffii
8 Garapeira Apuleia leiocarpa
9 Guaritá Astronium fraxinifolium

10 Ipê‐roxo Tabebuia avellanedae
11 Jatobá Hymenaea stygonocarpa
12 Mamoninha Mabea fistulifera
13 Mutambo Guazuma ulmifolia
14 Pequi Caryocar sp.
15 Timboril Enterolobium contortisiliquum
16 Tingui Magonia pubescens



9. Custo total de implantação/ha (R$): Entre R$ 250,00 a R$ 5.000,00 /
ha

10. Detalhamento dos custos: em avaliação

11. Avaliação: em curso
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