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Semeadura direta a lanço, semeadura direta em linha, 
plantio de mudas em sulcos feitos com subsolador e 
regeneração natural



Semeadura direta a lanço, semeadura direta em linha, plantio de 
mudas em sulcos feitos com subsolador e regeneração natural

1. Bioma: Cerrado  Estado: Mato Grosso Município: Campo Novo do Parecis

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 abandonado um ano antes da implantação do experi‐
mento, paralelo à APP da propriedade.

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

8. Descrição passo a passo para a implantação: os passos são descritos abaixo:

•	 Dessecação da área total com glifosato.

•	 Regeneração natural: abandono (área já cercada), sem controle de mato‐com‐
petição ou formigas.

•	 Plantio de mudas: após dessecação e subsolagem, plantio das mudas de 12 
espécies nativas e 3 exóticas (Tabela 1) em espaçamento de 4 m entrelinhas e 
3 m entre as mudas. Três tratamentos: consórcio eucalipto+nativas; consórcio 
mogno-africano+Acacia mangium+nativas; consórcio somente de nativas. Ma‐
nutenções periódicas para controle de mato-competição e formigas.

•	 Semeadura direta em linha: gradagem em área total, seguida de escarificação 
de linhas de semeadura com 4 m entrelinhas, semeadura manual de mix de 
12 espécies nativas + adubos verdes (feijão-guandu herbáceo + feijão-guandu 
arbustivo + Crotalaria spectabilis + feijão-de-porco).



•	 Semeadura direta a lanço: gradagem em área total, seguida de semeadura 
a lanço manual (mesmas espécies que em linha) e leve gradagem para 
incorporação.

Tabela 1. Nomes científicos e populares das espécies utilizadas.

N. Nome científico Nome popular
1 Acacia mangium Acacia
2 Anacardium occidentale Caju
3 Bixa orellana Urucum
4 Copaifera langsdorffii Copaíba
5 Dipterix alata Baru
6 Enterolobium timbouva Timboril
7 Eucalyptus sp. Eucalipto
8 Guazuma ulmifolia Mutambo
9 Handroanthus serratifolius Ipê-amarelo

10 Hymenaea courbaril Jatobá
11 Khaya sp. Mogno‐africano
12 Mabea fistulifera Mamoninha
13 Myracrodruon urundeuva Aroeira
14 Spondias mombin Cajazinho
15 Sterculia chicha Chichá

Custo total de implantação/ha (R$): em avaliação

Detalhamento dos custos: em avaliação

Avaliação: em curso

Responsável pelo fornecimento das informações/UD ou Instituição:

Ingo Isernhagen / Embrapa Agrossilvipastoril
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