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INTRODUÇÃO 

O Instituto Centro de Vida – ICV vem atuando no Mato Grosso 

visando buscar soluções compartilhadas de sustentabilidade para o uso 

da terra e dos recursos naturais e neste sentido que a atuação em 

propriedades com produção de pecuária e agricultura se justifica. 

As iniciativas de Pecuária Sustentável e de Municípios Sustentáveis 

trabalham em fazendas parceiras que queiram colocar em prática uma 

produção mais sustentável. Sabemos, que este tipo de produção é menos 

impactante conservando mais os recursos naturais. Sendo assim, ao 

contribuir com a melhoria nas práticas agropecuárias, conscientizar a 

produção da agricultura de forma que preserve a vida do solo, ajudar o 

produtor a entender o Novo Código Florestal e fazer a regularização 

ambiental da propriedade respeitando e recuperando os recursos 

hídricos, estamos caminhando para sustentabilidade. 

No contexto histórico, as propriedades na região norte de Mato 

Grosso, mais especificamente nos municípios de Alta Floresta, Carlinda e 

Paranaíta tiveram suas áreas de florestas desmatadas para formação de 

áreas de produção sem nenhum tipo de planejamento espacial e respeito 

as legislações vigentes a época. Isso ocasionou desmates em áreas de 

Baixa Aptidão Agrícola, Áreas de Uso Restrito e em Áreas de Preservação 

Permanente – APPs de beira de rios e nascentes, fazendo com a 

propriedade rural no seu processo inicial de formação, já iniciasse com 

passivos ambientais. 

Atualmente, com mais informações as legislações e com o 

surgimento do Cadastro Ambiental Rural – CAR, os proprietários estão 

atentos a reverter o erro cometido no passado e iniciam então, o processo 

de recuperação de seus passivos. O restauro das APPs é o primeiro passo 

dado em direção a regularização ambiental após a adesão do CAR. 

Neste sentido, o ICV atua diretamente com implantação de restauro 

florestal nas propriedades, dando apoio aos proprietários trazendo 

tecnologias que facilitem a restauração dos ecossistemas. 
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Este relatório tem o objetivo de descrever as ações que o ICV vem 

realizando com a restauração florestal, incluindo metodologias utilizadas, 

espécies implantadas e custos, além de outros itens que fazem parte de 

todo o processo para que o restauro florestal aconteça. 

 

DESCRIÇÃO DAS PROPRIEDADES 

O restauro florestal em APPs de beira de rios e nascentes foi 

realizado em 14 propriedades rurais (Tabela 1) em duas etapas – Etapa 

01 (2015/2016) e Etapa 02 (2016/2017). 

 

Tabela 1 – Lista de propriedades com implantação de restauro 

Propriedade Iniciativa APRT Etapa 01 Etapa 02 APP APPD % 

Fazenda 01 IPS 300,52 10,0 2,85 24,62 12,09 4,02 

Fazenda 02 IMS 1467,88 0 6,0 165,53 51,22 3,49 

Fazenda 03 IPS 1727,30 1,77 2,6 294,75 55,89 3,23 

Fazenda 04 IPS 428,29 4,19 0 8,38 3,79 0,88 

Fazenda 05 IMS - 0 10,26 - - - 

Fazenda 06 IMS 87,55 0 0,76 12,56 9,21 10,52 

Fazenda 07 IPS 2253,01 6,04 0 198,22 22,42 0,99 

Fazenda 08 IPS 198,38 0 1,0 25,00 6,35 3,20 

Fazenda 09 IPS 279,20 3,5 0 39,79 6,42 2,30 

Fazenda 10 IPS 309,01 2,32 1,44 28,32 7,58 2,45 

Fazenda 11 IPS - 0 1,08 - - - 

Fazenda 12 IMS - 0 1,24 - - - 

Fazenda 13 IPS 536,98 1,6 1,07 48,94 6,08 1,13 

Fazenda 14 IPS 560,20 0,4 0 60,39 4,93 0,88 

                   Totais 8.148,32 29,8 28,3 906,5 185,9  

Média 679 3,72 2,83 82,41 16,9 2,28 

OBS: Os valores da tabela são expressos em hectares. APRT: Área da propriedade rural 

total. APP: Área de preservação permanente. APPD: Área de preservação permanente 

degradada. IPS: Iniciativa Pecuária Sustentável. IMS: Iniciativa Municípios Sustentáveis. 

%: porcentagem que a APPD representa comparada a APRT. 

No primeiro ano, a implantação ocorreu em propriedades de 

pecuária e no segundo ano em propriedades de pecuária e agricultura e 

conforme Tabela 1, as propriedades variam de pequenas áreas com cerca 

de 87 hectares até propriedades que ultrapassam 2.250 hectares. 

As médias de hectares de plantio por propriedade ficam próximas 

para as duas etapas de plantio. Isso pode caracterizar um perfil do 
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proprietário da região e esse dado pode ser usado para planejamento 

futuro de ações em restauração. 

A porcentagem das APPDs mostra que os passivos são pequenos 

em relação ao total de área das propriedades representando um valor 

médio de apenas 2,28%. 

Se cruzarmos as médias dos valores do que as propriedades 

recuperaram em cada ano (3,72 e 2,83) com o valor médio de APPD para 

todas as propriedades (16,9 hectares), veremos que em 

aproximadamente cinco anos é possível fazer o plantio de todas as 

APPDs. 

A extensão geográfica de ação do restauro é bem ampla incluindo 

os municípios de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta (Figura 1). 

 

Figura 1 – Mapa de distribuição das áreas de restauro 

 

Fonte: ICV, 2017. 

Na Figura 01, observamos por meio da distribuição das áreas de 

restauro nos três municípios que todas estão inseridas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Teles Pires. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E AGRÍCOLA 

A restauração florestal nas propriedades passou por alguns passos 

antes de ser implementada. No projeto da Pecuária Sustentável o primeiro 

passo dado foi selecionando propriedades com perfil para o projeto. O 

segundo passo foi iniciado pela melhoria na parte produtiva das fazendas, 

no sentindo de que, o proprietário se capitalizasse para ter recurso 

disponível para investir na adequação ambiental. A restauração das APPDs 

ficava firmado em um Termo de compromisso entre as partes, ICV e 

proprietário. 

No projeto da Soja Sustentável não houve investimento da parte 

produtiva, já que este tipo de atividade conta com proprietários já bem 

capitalizados e a contribuição do ICV foi ajudar a proteger os recursos 

hídricos e entender como a chegada da produção agrícola confrontaria 

com a agricultura familiar nos três municípios. 

Neste sentido, foi-se criando as formas de atuação para 

implementação do restauro. Realizou-se um diagnóstico ambiental e 

agrícola- DA (Figura 2) onde foi levantado todas as situações da 

propriedade resultando em um mapa e um Relatório de Recomendações 

para Adequação Ambiental - RRAA. Por meio do DA foi possível ter uma 

visualização de todas as situações de passivos ambientais e então ser 

tomadas as ações mais adequadas para cada APPD. 
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Figura 2 – Mapa de diagnóstico ambiental e agrícola 

 

Fonte: ICV, 2016. 

 

Observamos na Figura 2, o mapa de diagnóstico ambiental e 

agrícola onde cada situação é contabilizada em hectares e em 

porcentagem em relação a área total da propriedade.  

No RRAA contém informações sobre as situações encontradas na 

propriedade e indicações que os proprietários podem seguir para auxiliar 

na recuperação dos seus passivos ambientais. Para fins de esclarecimento 

o relatório foi entregue em mãos em reunião com os proprietários 

antecipadamente a implantação do restauro para sanar dúvidas e 

explicação sobre as metodologias.  

 

ANÁLISE DA CONECTIVIDADE DA PAISAGEM 

Separadamente ao DA, foi realizado uma análise da paisagem para 

conexão de fragmentos florestais, visando áreas prioritárias para 

restauração florestal. A metodologia considerou todos os fragmentos de 

florestas e áreas degradadas gerando um cenário em que, se restauradas, 



8 

 

 

as áreas fariam com que os fragmentos ficassem a uma distância 

preestabelecida um dos outros, próxima o bastante para que a grande 

maioria das espécies de animais conseguissem migrar entre os 

fragmentos (Figura 3). Nesta análise, contamos com o apoio do consultor 

Leandro Tambosi da Universidade de São Paulo – USP, Pós-Doc. na área. 

 

Figura 3 – Mapa de áreas prioritárias para restauração florestal visando a conexão da 

paisagem 

 

FONTE: ICV, 2016. 

 

Observamos na Figura 3, o mapa de áreas prioritárias para 

restauração. Temos representado na cor verde claro áreas onde seria 

impulsionado a conexão e o fluxo de biodiversidade, sendo estas as mais 

importantes. As áreas em cor magenta indicam áreas que se restauradas 

beneficiariam apenas o fluxo de biodiversidade.  

Paralelo com a análise da paisagem, foi realizado uma outra 

parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, e por meio 

do professor Gustavo Manzon Nunes o ICV fez alguns sobrevoos com uso 



9 

 

 

de Veículos Aéreos Não Tripulados – VANTs em algumas propriedades 

para avaliar as imagens para o monitoramento de áreas em processo de 

restauração. Na figura 3, é possível ver uma faixa com melhor resolução 

na imagem onde foi realizado o sobrevoo. A precisão da imagem é de 10 

cm. 

As imagens de altíssima resolução permitem uma perfeita 

classificação do uso do solo dentro de uma propriedade rural e é uma 

excelente ferramenta para o monitoramento das áreas de restauro a nível 

de cobertura do solo com muita precisão, como é possível ver na Figura 

4. Estas imagens permitem também a identificação de algumas espécies 

sem a necessidade de visitas in loco.  

 

Figura 4 – Mapa de classificação de uso do solo com imagem de altíssima resolução de 

10 cm 

 

FONTE: ICV, 2016. 

 

Na Figura 4, conseguimos observar a qualidade da imagem gerada 

pelo VANT, mostrando uma importante ferramenta para monitoramento.  
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Após todas estas análises realizadas, foi decidido juntamente com 

os proprietários em quais APPDs seriam então implantadas as ações de 

restauro e definidas as metodologias conforme as peculiaridades de cada 

área.  

 

IMPLANTAÇÃO DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL  

O método de restauração florestal utilizado pelo ICV é focado no 

recobrimento da área com menor espaço de tempo possível com o 

objetivo de sombrear as gramíneas exóticas, um grande problema para 

restauração. Então utiliza-se espécies de adubação verde e nativas de 

rápido crescimento com grande cobertura de copa. O intuito é dar 

condições iniciais para que a área demonstre seu potencial de 

regeneração natural. Mas, não temos nenhuma garantia de como cada 

área se portará e em alguns casos poderá ser necessário intervir 

novamente, fazendo enriquecimento com mais algumas espécies dentro 

de alguns anos. 

 

PREPARAÇÃO DA ÁREA DE PLANTIO 

O preparo da área de plantio foi direcionado para o controle da 

braquiária, sendo realizado de forma química por meio de dessecante e 

alguns casos de forma mecânica com uso de gradagem. No caso da 

utilização de agentes químicos, foi tomado os devidos cuidados com 

utilização de equipamentos de proteção e presença de vento para a evitar 

a deriva para os cursos d’água. Na gradagem tomou-se cuidado com a 

declividade do terreno para evitar a perda de solo. 

 

RESTAURO POR PLANTIO MECANIZADO 

Devido ao grande número de passivos ambientais que temos dentro 

dos municípios e pensando em dar escala a restauração florestal, a 

metodologia principal voltou-se ao uso de sementes com plantadeira de 

plantio direto. Foi utilizado uma plantadeira Jumil 2090 de três linhas e 

seis caixas (Figura 5), onde nas caixas dianteiras é possível a distribuição 
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do fertilizante simultaneamente ao plantio e nas caixas traseiras 

acomoda-se as sementes, sendo adubação verde nas laterais e sementes 

nativas na linha central. A capacidade exigida é que o trator tenha no 

mínimo 75 CV de potência e sistema hidráulico traseiro com engate de 

terceiro ponto. 

 

Figura 5 – Plantadeira de plantio direto utilizada para restauro florestal 

 

FONTE: ICV, 2015. 

 

O plantio com uso da plantadeira impõe de certo modo, alguns 

obstáculos para realizá-lo. Como sabemos, estes equipamentos são 

fabricados para plantios agrícolas, principalmente sementes de milho e 

soja, que apresentam sementes de um tamanho bem homogêneo, 

diferente das sementes florestais.  

O grande desafio está em selecionar sementes que tenham um 

tamanho muito parecido e que passem pelos discos de plantio da 

plantadeira e, que ao mesmo tempo, tenham crescimento rápido e copas 

grandes. Outra particularidade para o sucesso dessa metodologia é 

regular a quantidade de sementes por hectare e para isso foram 

necessárias algumas adaptações nos implementos da plantadeira (Figura 

6). 
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Figura 6 – Passo a passo para regulagem da plantadeira 

 

FONTE: ICV, 2015.  

 

Na Figura 6, observamos quatro imagens ilustrando um passo a 

passo para conseguirmos chegar na quantidade de sementes que 

queríamos. No primeiro passo mediu-se a roda da plantadeira para 

transformar em metros lineares as voltas da roda e no segundo alocamos 

um saco plástico na saída das sementes e rodamos a roda até chegar na 

metragem linear pré estabelecida. Posteriormente, conferiu-se a 

quantidade de sementes em uma balança de precisão. Os furos do discos 

foram sendo tampados com massa epóxi (Durepoxi) até que atingíssemos 

a pesagem desejada. A plantadeira ainda tem várias engrenagens de 

regulagem que foram sendo trocadas para atingir os objetivos. Depois 

das caixas de sementes reguladas, regulou-se a quantidade de 

fertilizante desejado. 

 

SEMENTES 

Na plantadeira foi utilizado um mix de sementes com 28 espécies 

de nativas e uma de adubação verde (Tabela 2) plantados na linha central 

e nas linhas laterais quatro espécies de adubação verde (Tabela 3). 
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Tabela 2 – Lista de espécies utilizadas na plantadeira de plantio direto 

Nº Nome científico Nome popular kg/ha Classificação 

1 Chloroleucon tortum  Amarelinho 0,025 N 

2 Parkia pendula  Angelim saia 0,031 N 

3 Stryphnodendron sp. Barbatimão 0,010 N 

4 Samanea tubulosa Bordão de velho 0,139 N 

5 Physocalymna scaberrimum Cega Machado 0,010 N 

6 Crotalária spectabilis Crotalária spectabilis 1,000 ADV 

7 Cassia leiandra Chuva de Ouro 0,050 N 

8 Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 0,122 N 

9 Senna alata Fedegoso gigante 0,024 N 

10 Apuleia leiocarpa Garapeira 0,020 N 

11 Bellucia grossularioides Jambo do mato 0,010 N 

12 Genipa americana Jenipapo 0,095 N 

13 Solanum grandiflorum Lobeira 0,022 N 

14 Zanthoxylum riedelianum Mamica de Porca 0,039 N 

15 Zanthoxylum rhoifolium Mamiquinha 0,030 N 

16 Mabea Fustilifera Mart. Mamoninha 0,022 N 

17 Schefflera morototoni Mandiocão 0,020 N 

18 Senegalia polyphylla Monjoleiro 0,080 N 

19 Guazuma ulmifolia Mutambo 0,071 N 

20 Enterolobium schomburgkii Orelinha 0,175 N 

21 Ceiba speciosa Paineira 0,051 N 

22 Bauhinia ungulata Pata de vaca 0,048 N 

23 Apeiba tibourbou Pente-de-macaco 0,103 N 

24 Trema micrantha (L.) Blume Periquiteira 0,017 N 

25 Xylopia serícea Pimenta de Macaco 0,010 N 

26 Xylopia amazonica Pindaibuna 0,040 N 

27 Colubrina glandulosa Sobrasil 0,052 N 

28 Citharexylum myrianthum Tucaneira 0,062 N 

29 Bixa arbórea/orellana Urucum 0,940 N 

Total 3,318  

OBS: N: Nativa; ADV: Adubo verde. 

 

Observamos na Tabela 2 as 28 espécies com seus nomes científicos 

e a quantidade de cada espécie utilizada por hectare. Essa quantidade por 

hectare ainda é transformada em quantidade por metro linear, já que o 

plantio é em linhas. 

Na Figura 7, é perceptível que, mesmo com a seleção as espécies 

apresentam uma heterogeneidade de tamanho. 

 

 

 



14 

 

 

Figura 7 – Mix de sementes da plantadeira de plantio direto 

 

FONTE: ICV, 2017. 

 

As espécies de adubação verde servem para sombreamento 

imediato da área, uma vez que as nativas têm um crescimento mais lento 

em relação as gramíneas. Foram utilizadas nas linhas de adubação verde 

Crotalária, Feijão guandu e Gergelim (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Lista de espécies de adubação verde 

Nome cientifico Nome popular kg/ha Categoria 

Crotalária juncea Crotalária juncea 1,833 ADV 

Crotalária ochroleuca Crotalária ochroleuca 0,462 ADV 

Sesamum indicum Gergelim 0,143 ADV 

Cajanus cajan Feijão guandu 3,440 ADV 

Total 6,878  

OBS: ADV: Adubo Verde. 

 

As Crotalárias descritas na Tabela 3, fazem o primeiro papel de 

sombreamento juntamente com o Gergelim, no entanto, eles têm ciclo de 

vida curto e dentro de seis meses morrem, ficando o Feijão guandu entre 

três a quatro anos. Espera-se que neste período, as nativas já tenham 

crescido e passem a assumir o recobrimento da área. 



15 

 

 

Foram descritas até então, a metodologia de plantio direto, mas 

existem espécies importantes para restauração que apresentam sementes 

de tamanhos maiores. Pensando em um perfil de uma floresta a 

biodiversidade com 28 espécies é considerada muito baixa, então, 

colocamos em prática uma metodologia teste, onde utilizamos uma 

Moto-Semeadora desenvolvida pela Ikeda e Embrapa que é utilizada para 

distribuição de fertilizantes ou sementes de gramíneas a lanço (Figura 8). 

 

Figura 8 – Semeadora MS 40 utilizada para distribuir sementes a lanço 

 

FONTE: ICV, 2017.  

 

A Moto-Semeadora foi desenvolvida para ser acoplada em uma 

moto e funciona com energia 12 volts. Neste caso, ela foi adaptada e 

posta à frente do trator, sendo efetuado o plantio direto e a lanço numa 

mesma operação, ajudando a reduzir custos. Ela atinge um leque de 10 

metros de plantio e a regulagem por onde saem as sementes permite 

incluir as sementes maiores, o que possibilitou aumentar a biodiversidade 

no plantio. As sementes plantadas nesta metodologia foram chamadas de 

mix 2 e estão na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Lista de espécies distribuídas a lanço 

Nº Nome científico Nome popular kg/ha Classificação 

1 Euterpe precatoria Açaí Solteiro 0,145 N 

2 Euterpe oleraceae Açaí Touceira 0,190 N 

3 Cochlospermum orinocense Algodãozinho 0,030 N 

4 Trattinnickia burserifolia Amesclão 0,103 N 

5 Oenocarpus distichus Bacaba 0,052 N 

6 Spondias mombin Cajazinho 0,126 N 

7 Dyospyros brasiliensis Caqui do mato 0,250 N 

8 Chrysophyllum sparsiflorum. Caretinha 0,175 N 

9 Tachigali subvelutina Carvoeiro  0,074 N 

10 Cedrela fissilis Cedro Rosa 0,060 N 

11 Copaifera oblongifolia Copaíba 0,081 N 

12 Guatteria olivacea Envira 0,020 N 

13 Rollinia mucosa Graviola do Mato 0,012 N 

14 Pseudima frutescens Guaraná do Mato 0,081 N 

15 Handroantus serratifolius Ipê Amarelo-da-Mata 0,022 N 

16 Sparattosperma leucanthum Ipê branco/ Caroba branca 0,020 N 

17 Handroanthus impetiginosus Ipê roxo 0,020 N 

18 Machaerium hirtum Jacarandá de Espinho 0,098 N 

19 Hymenaea courbaril Jatobá 0,250 N 

20 Sapium glandulosum Leiteiro-da-mata 0,004 N 

21 Buchenavia tetraphylla Mirindiba 0,077 N 

22 Swietenia macrophylla Mogno 0,010 N 

23 Moringa oleifera Muringa 0,034 N 

24 Ormosia coarctata Olho de Cabra 0,148 N 

25 Phenacaospermum gyanense Pacova 0,091 N 

26 Ceiba speciosa Paineira 0,050 N 

27 Bauhinia ungulata Pata de Vaca 0,027 N 

28 Schizolobium parahybum var. 

amazonicum 
Pinho Cuiabano 0,135 N 

29 Vitex panshiniana Tarumã 0,020 N 

30 NI Tento Preto 0,027 N 

31 Enterolobium maximum Timburi 0,120 N 

32 Sterculia chicha Xixá 0,080 N 

Total 2,632  

 

Nas áreas mecanizadas as espécies da Tabela 4 foram distribuídas 

a lanço sem incorporação no solo. O intuito foi testar a condição natural 

que a semente encontra na natureza quando ela é dispersada pela planta 

mãe. Nas áreas em que não houve mecanização, a sementes foram 

distribuídas manualmente a lanço. Na Figura 9, vemos as sementes do 

mix 2 misturadas a palha de arroz, um enchimento utilizado para 

conseguir chegar na quantidade de sementes desejadas por hectare. 
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Figura 9 – Sementes maiores com enchimento de palha de arroz 

 

FONTE: ICV, 2017.  

 

Observamos na Figura 9, que as sementes são colocadas em uma 

lona e depois misturadas até ficar bem homogêneo. 

 

PLANTIO MANUAL 

Em áreas muito declivosa, terrenos acidentados ou áreas com 

presença de tocos e restos de árvores onde o plantio mecanizado não foi 

possível empregou-se o plantio manual de sementes, com o uso de 

matraca (Figura 10). A matraca contém duas caixas, o que viabiliza as 

operações simultâneas de plantio e adubação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

Figura 10 – Matraca utilizada para plantio manual 

 

FONTE: ICV, 2017. 

 

Observamos na Figura 10 as matracas utilizadas no plantio manual. 

Seguiu-se a mesma indicação do plantio mecanizado com uma linha 

central de nativas e duas laterais de adubo verde, todas espaçadas entre 

si com a distância de um metro. Na matraca tem como realizar o plantio 

linear e sim em covetas, sendo assim, nas linhas de adubo verde foi feito 

o plantio com distância entre covetas de 30 cm e nas nativas de 50 cm.  

Algumas propriedades tiveram muita variabilidade na mesma área 

de plantio e as técnicas de restauração tiveram que ser mistas. Em alguns 

pontos foi realizado plantio de sementes mecanizado e em outros o 

plantio manual, tendo ainda pontos em que foi utilizado a técnica de 

plantio de mudas (Figura 11). 
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Figura 11 – Distribuição de mudas para restauro florestal 

 

FONTE: ICV, 2017.  

 

As mudas foram cedidas gratuitamente pelos Viveiros Municipais 

de Alta Floresta (mudas em sacos plásticos tradicionais) e de Carlinda 

(mudas em tubetes).  

Uma das vantagens da utilização de mudas de tubete (Figura 11) é 

a facilidade no transporte para o campo devido ao peso, tamanho e 

volume. 

 

EXPERIMENTO COM FOGO PARA PREPARAÇÃO DA ÁREA DE PLANTIO 

Em duas propriedades foi usada a metodologia do uso do fogo no 

controle das gramíneas (Figuras 12 e 13). O uso do fogo é uma prática 

antiga e que ajuda na eliminação de alguns obstáculos físicos, além de 

disponibilizar os nutrientes para plantas de forma imediata. A queima e 

o uso de herbicidas não são as práticas mais indicadas no controle das 

gramíneas, mas em vista prática, é muito oneroso fazer restauração com 

outros tipos de controle da braquiária, sem contar no grande risco de 

insucesso. 

A prática da queima controlada só é indicada em casos onde não 

haja regeneração natural para não acarretar na morte de plantas e onde 

tenha um grande volume de palhada, o que prejudica muito a germinação 

das sementes. Ao fazer o uso do fogo é importante realizar nos horários 
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mais frescos, no início da manhã ou final da tarde e que não haja presença 

de ventos, fazer aceiros, preparar caminhão pipa com água para casos de 

emergência e não deixar a área até que o fogo se apague. 

 

Figura 12 – Área com uso do fogo (antes e depois de três meses do plantio) 

 

                           Imagem de 09/12/2016                                           Imagem de 06/03/2017 

FONTE: ICV, 2017.  

 

Figura 13 – Área com uso do fogo (antes e depois de cinco meses) 

 

                              Imagem de 09/12/2016                                         Imagem de 03/05/2017 

FONTE: ICV, 2017.  

 

As duas áreas que observamos nas Figuras 12 e 13, não 

apresentavam nenhum tipo de regeneração natural e a palhada foi 

totalmente consumida pelo fogo. Em poucos meses o solo que ficou 

totalmente exposto foi protegido pela adubação verde, mostrando ser 

uma opção para o controle das gramíneas exóticas. 

 

 

 

 



21 

 

 

CAPACITAÇÕES E AÇÕES DE TROCA 

O ICV no ano de 2015 contratou a consultoria técnica na área de 

restauro florestal englobando a empresa Bioflora – tecnologia em 

restauração em parceria com o Laboratório de Ecologia e Restauração 

Florestal da ESALQ/USP representado pelo Professor e Pesquisador 

Ricardo Ribeiro Rodrigues. A parceria foi importante para ampliar os 

conhecimentos em novas tecnologias de restauração florestal. 

Juntamente com a parceria foram realizados dias de campo e 

reuniões para explicar metodologias de implantação e manutenção das 

áreas de restauro, além de um curso de 40 horas com todos os passos no 

processo de restauração que envolveu técnicos multiplicadores 

municipais de Carlinda, Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova 

Bandeirantes, Apiacás, Cotriguaçu e Peixoto de Azevedo e os 

proprietários rurais parceiros (Figura 14). 

 

Figura 14 – Atividades práticas do Curso de Restauro florestal 

 

FONTE: ICV, 2016. 

 

Observamos na Figura 14, de camiseta laranja o professor Ricardo 

e de camisa branca André Nave da Bioflora passando as orientações para 

os alunos do curso sobre as primeiras manutenções a serem realizadas 

nos plantios. A ideia de formar multiplicadores nos municípios é que as 

tecnologias sejam passadas adiante, auxiliando aos órgãos públicos 

municipais e sociedade civil na implementação de atividades de restauro 

florestal nos municípios. 
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No mesmo sentido de replicar as ações, o ICV realizou no PA São 

Pedro em Paranaíta uma capacitação para alunos e professores (Figura 

15). 

 

Figura 15 – Momentos do seminário ministrado no PA São Pedro 

 

FONTE: ICV, 2017. 

 

A atuação foi com um Seminário de Educação e Restauro Florestal 

voltado à sensibilização de diferentes atores sobre temas relacionados 

aos recursos hídricos, Novo Código Florestal, ao valor e à função social 

da terra. O seminário abordou, além da relação entre disponibilidade 

hídrica e conservação das nascentes, a relação dos assentados com o 

território, buscando consolidar uma visão dos atores locais sobre o futuro 

do assentamento e apontando quais as alternativas possíveis de serem 

adotadas para que este futuro se concretize com a internalização dos 

temas abordados no curso. Foram duas semanas com várias atividades 

finalizando com um plantio de algumas espécies frutíferas consorciadas 

com culturas agrícolas de rápida produção, no intuito de mostrar que é 

possível recuperar tendo produção na mesma área 

O curso foi ministrado pelo Professor de História e Consultor Elie 

Boris Zussa Ivanoff e do ICV a Gestora Ambiental e Doutora Carina 

Sernaglia, o Biólogo especialista Eriberto Oliveira Muller e o Engenheiro 

Florestal Mestre Diego Antonio Ottonelli de Bona. Ao final teve um 

momento de reflexão para um feedback dos participantes evidenciando a 
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satisfação deles com a capacitação e mobilizados a ajudar a cuidar do 

meio ambiente. O professor Elie fez suas considerações: 

Ao refletirmos sobre o que ouvimos nas avaliações feitas pelos grupos, 

percebemos que nosso trabalho trouxe uma importante demanda presente nestas 

comunidades: a do espaço público para debate de ideias e busca de soluções para 

os problemas. Espaço este que necessita ser de troca, de aprendizado e de 

vivência para que gere bons resultados, assim como foi em nosso seminário. 

Vimos também que a ação prática dos plantios de árvores e demais espécies de 

suporte ao restauro foi o que mais agradou os participantes, desde crianças até 

os mais vividos. Com certeza, um povo de atitude como o povo do assentamento 

São Pedro só poderia ver com bons olhos a proposta de “mão na massa” que 

realizamos juntos. 

Neste sentido, de se ter uma resposta sobre as ações do restauro, 

foi ao ar no nosso site (http://www.icv.org.br/2017/01/26/instituto-

centro-de-vida-esta-restaurando-areas-de-preservacao-permanente-

na-regiao-norte-de-mato-grosso/) uma reportagem que trouxe além de 

outras informações algumas falas de proprietários: 

Valdir Patel, sojicultor e pecuarista que está apostando em corrigir erros do 

passado ao restaurar. “Desmatamos, agora vamos consertar. Tenho incentivado 

outros proprietários a se regularizarem lembrando que a água é importante para 

a produção”, avalia ele que irá recuperar 4.8 hectares da área de mil hectares. 

 

Dirceu Zaura, um dos proprietários da Fazenda Concórdia, que trabalha com 

pecuária de corte e leite, irá restaurar, neste ano, 10 hectares da área que tem 

junto com os irmãos. O total de área que pretende restaurar está à frente do que 

prevê o atual Código Florestal. Pela legislação atual ele deveria restaurar 5 metros 

nos córregos e 15 nas nascentes, mas os irmãos estão seguindo a legislação 

antiga, chegando a seis vezes mais do que o que deve ser cumprido. “O restauro 

não é só uma questão da lei, é uma necessidade para termos água”, analisa 

Dirceu. Ele também comenta sobre muitos animais que antes ficavam no mato e 

hoje têm se aproximado da casa. Com o retorno da vegetação será possível 

devolver o habitat natural dos bichos. 

 Algumas conversas também ocorreram em reuniões com os 

proprietários e outro exemplo é na fala do Francisco Militão, produtor 

parceiro do Programa Novo Campo: 

O produtor rural é o bicho mais teimoso que eu conheço, pois já fui. Hoje vejo 

que eu precisei quebrar vários paradigmas para entender que o trabalho que o 

ICV está realizando é para me ajudar. Hoje eu colho frutos disso tudo, tanto na 

parte produtiva como na ambiental. O proprietário que não evoluir será excluído 

do mercado. 

http://www.icv.org.br/2017/01/26/instituto-centro-de-vida-esta-restaurando-areas-de-preservacao-permanente-na-regiao-norte-de-mato-grosso/
http://www.icv.org.br/2017/01/26/instituto-centro-de-vida-esta-restaurando-areas-de-preservacao-permanente-na-regiao-norte-de-mato-grosso/
http://www.icv.org.br/2017/01/26/instituto-centro-de-vida-esta-restaurando-areas-de-preservacao-permanente-na-regiao-norte-de-mato-grosso/
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 A reação dos proprietários foi um bom indicador de que a 

consciência em cuidar dos recursos naturais está cada vez mais presente 

no dia-dia da propriedade e isso caminha para uma produção mais 

sustentável. 

 Os plantios dos restauros se encerraram no início do mês de 

fevereiro de 2017 e o ICV decidiu então, contribuir com o fortalecimento 

dos viveiros municipais para produção de mudas, realizando doação de 

sementes para as secretarias municipais de meio ambiente de Carlinda, 

Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Cotriguaçu (Figura 

16) e disponível em (http://www.icv.org.br/2017/04/10/instituto-

centro-de-vida-doa-sementes-para-viveiros-e-prefeituras-da-regiao-

norte-e-noroeste-de-mt/).  

 

Figura 16 – Doação de sementes ao viveiro municipal de Alta Floresta 

 

FONTE: ICV, 2017. 

 

 Foram doadas sementes de cerca de 60 espécies nativas. As mudas 

serão produzidas e estarão prontas até final do ano, quando se inicia o 

próximo período chuvoso e então serão doadas a produtores de cada 

município.  

 O ICV vem realizando um trabalho de fortalecimento com a 

pesquisa científica e fez doação de sementes para Universidade do Estado 

de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta. A parceria foi firmada com o 

Laboratório de Sementes por meio da Profª. Doutora Juliana Garlet que já 

tem uma mestranda sob sua orientação estudando a microfauna nas áreas 

de restauro e com o Laboratório de Citogenéica por meio da Profª. 

http://www.icv.org.br/2017/04/10/instituto-centro-de-vida-doa-sementes-para-viveiros-e-prefeituras-da-regiao-norte-e-noroeste-de-mt/
http://www.icv.org.br/2017/04/10/instituto-centro-de-vida-doa-sementes-para-viveiros-e-prefeituras-da-regiao-norte-e-noroeste-de-mt/
http://www.icv.org.br/2017/04/10/instituto-centro-de-vida-doa-sementes-para-viveiros-e-prefeituras-da-regiao-norte-e-noroeste-de-mt/
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Doutora Isane Vera Karsburg. Outros professores também estão 

envolvidos como o Profº. Doutor Pedro Vascosellos Eisenlohr que tem 

uma aluna da Biologia desenvolvendo pesquisas com espécies para 

restauração, Profº Doutor Júlio Cesar Wojciechowski e Profº. Doutor 

Edgley Pereira da Silva que atuam nas áreas de Sistemas de Informações 

Geográficas. 

 

DESCRIÇÃO FINANCEIRA 

Os custos para a restauração florestal variam conforme 

metodologia, declividade do terreno, nível de degradação da área, dentre 

outros. A variação do custo de cada atividade com a mesma aplicação 

também oscila de propriedade para propriedade, e este é um desafio, 

transformar os valores variáveis em custo final médio. 

Neste sentido, os custos foram baseados em valores médios para 

realizar as atividades em uma propriedade com 100 hectares localizada a 

50 km da cidade e depois transformados em custos por hectare. 

Foram considerados para os cálculos valores para o município de Alta 

Floresta, no norte de Mato Grosso entre agosto de 2016 a fevereiro de 

2017, sendo: 

 Consultoria técnica: a variação dos valores da diária de um profissional 

desta área está entre R$ 300,00 a 800,00 reais. Utilizou-se o valor local 

da diária de R$ 300,00 reais. 

 Aluguel de carro: o custo mensal de uma caminhonete 4x4 fica em torno 

de R$ 5.700,00 reais, gerando um custo diário de R$ 190,00 reais/dia. 

 Combustível (Diesel): considerou um consumo médio de 10 km/l com 

valor de R$ 3,87 reais por litro, gerando um valor de 38,70 reais. 

 Trator (hora): para realizar o plantio mecanizado utiliza-se um trator que 

tem um custo médio de R$ 200,00 reais por hora. 

 Cerca: este é um custo da parte produtiva, pois entende-se que o 

isolamento é feito para os bovinos e não para a floresta. O valor médio 

por km é de R$ 6.650,00 reais. 

 Herbicida: é utilizado uma média de 5 litros por hectares com valor de R$ 

20,00 por litro, gerando um custo de R$ 100,00 reais por hectare. 
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 Calcário: é indicado usar 2 toneladas por hectare. O custo da tonelada 

com frente até a fazenda fica em R$ 110,00 reais dando o valor de R$ 

220,00 por hectare. 

 Fertilizante: é indicado usar 100 kg de MAP (mono-amônio-fosfato) com 

50% de Fósforo. O custo médio com frete é de R$ 1,80 reais por kg. 

 Semente de nativas: usa-se cerca de 4,9 kg por hectare. O custo médio 

por kg é de R$ 78,25 reais dando um valor final de R$ 387,85 reais por 

hectare. 

 Semente de adubo verde: usa-se 6,8 kg de sementes por hectare com 

custo de R$ 16,29 reais por kg, dando um total de R$ 112,07 reais por 

hectare. 

 Mão de obra: uma diária com pagamento dos impostos custa R$ 120,00 

reais. 

 Mudas: o custo médio por muda nativa fica em torno de R$ 2,50 reais. 

Utiliza-se cerca de 1.111 plantas por hectare gerando um custo total de 

R$ 2.777,50 reais. 

 

Os custos da restauração estão divididos também entre algumas 

atividades que estarão descritas nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 5 – Custos para realização do Diagnóstico Ambiental e Produtivo em 1 hectare 

Itens Unidade Quantidade Preço Unitário Custo R$ (1 hectare) 

Consultoria técnica Hectare 1 18,00 18,00 

Aluguel de carro Diária 1 190,00 190,00 

Diesel Litro 10 3,87 38,70 

Total    246,70 

OBS: O aluguel do carro é diário e independe de hectares. O combustível é o mesmo, 

pois equivale a distância até a propriedade. 

 

O custo do Diagnóstico Ambiental considera todo o levantamento 

de campo, a produção do mapa e o Relatório de Recomendações para 

Adequação Ambiental - RRAA. Os R$ 18,00 reais por hectare da 

consultoria técnica é um valor médio do que um profissional da área 

cobra para fazer o levantamento de campo, o mapa e o RRAA para uma 

área de 100 hectares. O aluguel do carro foi fixado em uma diária e 

combustível a um deslocamento de 50 km. 
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Os custos com o preparo da área baseados em operações 

mecanizadas de dessecagem ou gradagem estão descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Custos para a preparo mecanizada de 1 hectare de área de restauro 

Itens Unidade 
Quantidade 

hectare 

Preço 

Unitário 

Custo R$ 

hectare 

Consultoria técnica - 1 300,00 300,00 

Aluguel de carro Diária 1 190,00 190,00 

Diesel Litro 10 3,87 38,70 

Trator Hora 1,5 200,00 300,00 

Mão de obra Diária 1 120,00 120,00 

Herbicida Litro 5 20,00 200,00 

Calcário Tonelada 2 110,00 220,00 

Total    1.368,70 

OBS: 1 diária equivale a 8 horas trabalhadas e este valor é válido para todas as tabelas. 

 

A consultoria técnica foi fixada em uma diária para o profissional ir 

a campo dar as instruções ao proprietário e independe do tamanho da 

área entendendo que vale por uma diária. O custo com trator ficou com 

rendimento médio de 1 hectare hora contabilizando as duas operações 

(dessecação e distribuição de calcário).  

As áreas com declividade acentuada ou terreno muito acidentado 

não permitem o preparo o de forma mecanizado, sendo preciso realiza-

lo manualmente. Os custos estão na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Custos para a preparo manual de 1 hectare de área de restauro 

Itens Unidade Quantidade hectare Preço Unitário Custo R$ hectare 

Consultoria técnica - 1 300,00 300,00 

Aluguel de carro Diária 1 190,00 190,00 

Diesel Litro 10 3,87 38,70 

Mão de obra Diária 2 120,00 240,00 

Herbicida Litro 5 20,00 200,00 

Calcário Tonelada 2 110,00 220,00 

Total    1.188,70 

 

O custo por hectare do preparo manual foi R$ 180,00 reais mais 

barato em relação ao mecanizado, no entanto, o mecanizado foi realizado 

em uma hora e meia, enquanto o manual levou dois dias de trabalho.  

Os custos do plantio mecanizado estão descritos na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Custos com o plantio mecanizado de 1 hectare de área de restauro 

Itens Unidade Quantidade hectare Preço Unitário Custo R$ hectare 

Consultoria técnica - 1 300,00 300,00 

Aluguel de carro Diária 1 190,00 190,00 

Diesel Litro 10 3,87 38,70 

Trator Hora 2 200,00 400,00 

Mão de obra Diária 1 120,00 120,00 

Semente nativa kg 4,9 78,25 387,85 

Semente de adubo 

verde 
kg 6,8 16,29 112,07 

Fertilizante kg 100 1,80 180,00 

Total    1.728,62 

 

A implantação mecanizada teve um rendimento médio de plantio 

de 0,5 hectare hora e o custo das sementes nativas ficou em R$ 387,85 

reais por hectare. O Diesel é o custo do deslocamento até a propriedade. 

Os custos para o plantio manual estão descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Custos com o plantio manual de 1 hectare de área de restauro 

Itens Unidade Quantidade hectare Preço Unitário Custo R$ hectare 

Consultoria técnica - 1 300,00 300,00 

Aluguel de carro Diária 1 190,00 190,00 

Mão de obra Diária 2 120,00 240,00 

Semente nativa kg 4,9 78,25 387,85 

Semente de adubo 

verde 
kg 6,8 16,29 112,08 

Fertilizante kg 100 1,80 180,00 

Total    1.409,93 

 

O plantio manual ficou R$ 318,70 reais por hectare mais barato em 

relação ao mecanizado. No entanto, a diferença está no rendimento de 

trabalho, onde, para fazer 1 hectare no plantio manual demorou um dia 

de trabalho, no mecanizado levou 2 horas. 

O plantio de mudas onerou as operações de restauro aumento o 

custo final (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Custos com o plantio de mudas para 1 hectare de área de restauro 

Itens Unidade Quantidade hectare Preço Unitário Custo R$ hectare 

Consultoria técnica - 1 300,00 300,00 

Aluguel de carro Diária 1 190,00 190,00 

Mão de obra Diária 4 120,00 480,00 

Muda Unidade 1.111 2,50 2.777,50 

Fertilizante kg 100 1,80 180,00 

Total    3.927,50 
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O plantio de mudas tem rendimento menor em relação ao plantio 

de sementes e o valor por muda nativa também tem custo elevado. O 

gasto por hectare foi de R$ 2.497,97 reais mais caro em relação ao uso 

de sementes. 

Posteriormente ao plantio, cerca de 60 dias após a implantação as 

áreas precisam de uma primeira manutenção (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Custos com a primeira manutenção nas áreas de plantio 

Itens Unidade Quantidade hectare Preço Unitário Custo R$ hectare 

Consultoria técnica - 1 300,00 300,00 

Aluguel de carro Diária 1 190,00 190,00 

Mão de obra Diária 1,5 120,00 180,00 

Total    670,00 

 

Os trabalhos de manutenção são realizados de forma manual nas 

linhas de plantio com o coroamento das plantas a cada 3 metros e é 

necessário para este trabalho uma diária por hectare e meia diária para 

catação química das gramíneas exóticas. 

Os custos totais incluindo todas as operações do restauro até a 

implantação estão descritos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Custos totais para implantação de 1 hectare de restauro 

Atividades Mecanizado Manual Mudas 

Diagnóstico Ambiental e 

Produtivo 
246,70 246,70 246,70 

Preparo da área 1.368,70 1.188,70 1.188,70 

Plantio 1.728,62 1.409,93 3.927,50 

Primeira manutenção 670,00 670,00 670,00 

Total 4.014,02 3.515,33 6.032,90 

 

Nota-se nos custos, que o método de mudas é o mais caro, seguido 

do plantio mecanizado, tendo pouca diferença em relação ao manual. 

Os valores das sementes nativas estão descritos na Tabela 13.  

 

 

 

 

 



30 

 

 

Tabela 13 – Lista de espécies nativas utilizadas no restauro 

N Nome cientifico Nome popular kg/ha R$ por kg R$ total R$ ha 

1 Euterpe oleraceae Açaí de Touceira 0,190 30,00 570,00 5,70 

2 Euterpe precatoria Açaí Solteiro 0,150 30,00 450,00 4,50 

3 Cochlospermum orinocense Algodãozinho 0,036 240,00 859,44 8,59 

4 Trattinnickia burserifolia Almesclão 0,100 30,00 300,00 3,00 

5 Chloroleucon tortum Amarelinho 0,025 117,70 294,25 2,94 

6 Parkia pendula Angelim saia 0,031 200,00 620,00 6,20 

7 Oenocarpus distichus Bacaba 0,113 24,00 e 40,00 372,00 3,72 

8 Stryphnodendron sp. Barbatimão 0,009 60,00 55,80 0,56 

9 Samanea tubulosa Bordão de velho 0,120 120,00 e 200,00 1728,00 17,28 

10 Spondias mombin Cajazinho 0,170 47,10 e 30,00 681,00 6,81 

11 Diopyros brasiliensis Caqui do mato 0,250 43,12 1076,49 10,76 

12 Chrysophyllum sparsiflorum Caretinha 0,160 18,00 288,00 2,88 

13 Tachigsli suvelutina Carvoeiro  0,080 200,00 1600,00 16,00 

14 Cedrela fissilis Cedro Rosa 0,062 216,00 1337,04 13,37 

15 Physocalymna scaberrimum Cega Machado 0,010 176,55 176,55 1,77 

16 Cassia leiandra Chuva de Ouro 0,050 129,45 647,25 6,47 

17 Copaifera oblongifolia Copaíba 0,080 88,25 705,12 7,05 

18 Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 0,105 145,00 e 200,00 1909,60 19,10 

19 Guatteria olivacea Envira 0,020 94,15 188,30 1,88 

20 Senna alata Fedegoso gigante 0,024 200,00 480,00 4,80 

21 Apuleia leiocarpa Garapeira 0,020 282,50 565,00 5,65 

22 Rollinia mucosa Graviola do mato 0,012 36,96 44,35 0,44 

23 Pseudima frutescens Guaraná do Mato 0,090 14,40 130,03 1,30 

24 Handroantus serratifolius Ipê Amarelo-da-Mata 0,022 120,00 264,00 2,64 

25 Sparattosperma leucanthum Ipê branco/Caroba 0,020 180,00 360,00 3,60 

26 Handroanthus impetiginosus Ipê roxo 0,020 120,00 240,00 2,40 

27 Machaerium hirtum Jacarandá de Espinho 0,100 94,15 e 200,00 1153,20 11,53 

28 Bellucia grossulariodes Jambo do mato 0,010 540,00 545,40 5,45 

29 Hymenaea courbaril Jatobá 0,250 18,00 450,00 4,50 

30 Genipa americana Jenipapo 0,090 180,00 1620,00 16,20 

31 Sapium glandulosum Leiteiro da mata 0,004 123,20 47,43 0,47 

32 Solanum grandiflorum  Lobeira 0,023 77,20 e 200,00 341,70 3,42 

33 Zanthoxylum riedelianum Mamica de Porca 0,039 88,25 341,88 3,42 

34 Zanthoxylum rhoifolium Mamiquinha 0,030 78,40 235,20 2,35 

35 Mabea Fustilifera Mart. Mamoninha 0,021 82,40 175,02 1,75 

36 Schefflera morototoni Mandiocão 0,020 58,85 117,70 1,18 

37 Buchenavia tetraphylla Mirindiba 0,068 61,60 420,11 4,20 

38 Swietenia macrophylla Mogno 0,010 300,00 300,00 3,00 

39 Senegalia polyphylla Monjoleiro 0,085 86,25 e 200,00 1643,13 16,43 

40 Guazuma ulmifolia Mutambo 0,064 153,00 e 274,50 1226,79 12,27 

41 Moringa oleifera Muringa 0,030 120,00 360,00 3,60 

42 Ormosia coarctata Olho de Cabra 0,150 24,00 360,00 3,60 

43 Enterolobium schomburgkii Orelinha 0,150 144,00 e 200,00 2888,00 28,88 

44 Phenacaospermum gyanense Pacova 0,090 105,95 953,55 9,54 

45 Ceiba speciosa Paineira 0,100 180,00 e 161,00 1741,20 17,41 

46 Bauhinia ungulata Pata de Vaca 0,058 29,40 e 80,00 301,20 3,01 

47 Trema micranta Pau pólvora/Periquiteira 0,017 200,00 340,00 3,40 

48 Apeiba tibourbou Pente-de-macaco 0,102 96,00 e 120,00 1101,31 11,01 

49 Xylopia serícea Pimenta de Macaco 0,010 117,70 117,70 1,18 

50 Xylopia amazonica Pindaibuna 0,040 200,00 800,00 8,00 

51 Schizolobium parahybum var. 

amazonicum 
Pinho Cuiabano 0,130 24,00 312,00 3,12 

52 Colubrina glandulosa Sobrasil 0,051 180,00 918,00 9,18 

53 Vitex polygama Tarumã 0,020 48,00 96,00 0,96 

54 NI Tento Petro 0,027 30,00 79,98 0,80 

55 Enterolobium maximum Timburi 0,120 96,00 1152,00 11,52 

56 Citharexylum myrianthum Tucaneira 0,060 24,00 144,00 1,44 

57 Bixa arborea Urucum 0,910 18,50 e 20,00 1803,50 18,04 

58 Bixa orellana Urucum do brejo 0,030 89,60 268,80 2,69 

59 Sterculia chicha Xixá 0,078 47,10 e 90,00 487,50 4,88 

 Total 4,956   38.784,52 387,85 
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Observamos na Tabela 13, toda a variação de preços das sementes 

nativas, inclusive da coluna de preço por kg, que em algumas espécies 

tem dois preços e isso é explicado pela compra ter sido efetuada em dois 

fornecedores diferentes para conseguir suprir a demanda necessária para 

o plantio. 

Os valores das sementes variam para cada espécie de acordo com 

a dificuldade de coleta e processamento, podendo variar também de um 

ano para outro conforme a disponibilidade. As espécies de adubação 

verde têm uma disponibilidade maior que as nativas, o que barateia seu 

preço (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Lista de espécies de adubo verde utilizadas no restauro 

Nome cientifico Nome popular  kg/ha 
R$ 

por kg 

R$ 

total 

R$ 

ha 

Crotalária juncea Crotalária juncea 1,833 10,30 1888,33 18,88 

Crotalária ochroleuca Crotalária ochroleuca 0,462 8,00 369,60 3,70 

Crotalária spectabilis Crotalária spectabilis 1,000 9,30 930,00 9,30 

Sesamum indicum Gergelim 0,143 200,00 2860,00 28,60 

Cajanus cajan Feijão Guandu 3,440 15,00 5160,00 51,60 

Totais 6,878  11.207,93 112,08 

 

Observamos na Tabela 14, que as sementes de Crotalária e Feijão 

guandu tem preços bem abaixo em relação ao das nativas, pois sua 

produção é mais facilitada. 

 

QUEM PAGA O QUÊ? 

A importância deste item de “Quem paga o quê?” é para salientar o 

quanto o ICV está atuando financeiramente dentro de cada propriedade 

para recuperar os passivos ambientais que são de única e exclusiva 

responsabilidade do proprietário. Este valor pago pelo ICV pode aumentar 

ainda mais se deixarmos de considerar os valores de consultoria técnica 

baseado em diárias e considerar um profissional da área contratado em 

regime CLT. 

Os valores foram divididos entre operações mecanizadas e manual 

e estão nas Tabelas 15 e 16. 
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Tabela 15 – Valores pagos pelo ICV e pelo proprietário em operação mecanizada 

Tipo do custo (ha) ICV Proprietário Diferença 

Diagnóstico Ambiental e Produtivo 246,70 0,00 246,70 

Preparo 528,70 840,00 -311,30 

Plantio 1.028,62 700,00 328,62 

Primeira manutenção 490,00 180,00 310,00 

Totais 2.294,02 1.720,00 574,02 

 

Na Tabela 15, da operação mecanizada, no custo total do restauro, 

o ICV contribuiu com 57,15% ou R$ 2.294,02 reais, ou seja, 574,02 reais 

a mais que o proprietário, que contribuiu com R$ 1.720,00 reais ou 

42,85%, respectivamente. 

 

Tabela 16 – Valores pagos pelo ICV e pelo proprietário em operação manual 

Tipo do custo (ha) ICV Proprietário Diferença 

Diagnóstico Ambiental e Produtivo 246,70 0,00 246,70 

Preparo 528,70 660,00 -131,30 

Plantio 1.229,93 180,00 1.049,93 

Primeira manutenção 490,00 180,00 310,00 

Totais 2.495,33 1.020,00 1.475,33 

 

Ao olharmos a Tabela 16, na operação manual o ICV teve mais 

injeção de recurso financeiro se comparado a mecanizada. Nesta, o valor 

de R$ 2.495,33 reais representa 70,98% de cobrimento dos custos por 

parte do ICV, enquanto o proprietário contribuiu com apenas 29,02% ou 

R$ 1.020,00 reais do custo total. 

Os dados mostram que o apoio dado ao proprietário rural pela 

instituição tem sido grande e que há um grande trabalho de mobilização 

para conseguir os recursos para investimentos nas propriedades rurais.  
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FOTOS 

 

Diagnóstico ambiental e agrícola 

 

 

Descarregamento e acoplagem ao trator 

  

 

Plantio em áreas com solos compactados e com subsolo exposto 
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Plantio em área dessecada e gradeada 

  

 

Palhada muito volumosa impede o plantio direto 

 

 

Plantio de mudas e plantio manual de sementes com matraca em área úmida não 

mecanizável 
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Monitoramento 

 

 

Áreas com 60 dias após o plantio 

 

 

Áreas com Cinco meses após o plantio 
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Áreas com um ano e meio após o plantio 

  

 

Fauna visualizada nas áreas de restauro florestal 
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MENSAGEM FINAL 

 

Depois de três dias árduos de trabalho debaixo do sol quente, o 

que a face de cada pessoa retrata é a satisfação de ter contribuído um 

pouquinho com a natureza. A sensação de dever cumprido foi iminente. 

Estamos passando por um período onde a geração do pai foi a do 

desmate e agora junto com o filho faz-se a restauração. Os dois são 

alunos da escola da vida e o pai sem saber, também acaba sendo o 

professor mais importante, mostrando que os erros cometidos no 

passado podem ser concertados. A restauração florestal é possível e é 

fácil, basta QUERER E AGIR. 

Diego Antonio Ottonelli de Bona. 

 

 

 

 

 


