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RESUMO - Este projeto terá por objetivo recuperar o ecossitema natural das áreas 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – campus 
Sorriso (IFMT – campus Sorriso) por meio do reestabelecimento da vegetação 
nativa, convergindo para manutenção e conservação dos corpos hídricos 
subterrâneos e superficiais em função da melhoria dos atributos físicos e químicos 
do solo. Com isso, as referidas áreas tornar-se-ão unidades demonstrativas de 
processos de recuperação, e servirão de apoio às ações ambientais extensivas 
realizadas pelo IFMT – campus Sorriso em parceria com a Associação Amigos da 
Terra de Sorriso, entidade. As referidas áreas naturais degradadas foram 
denominadas Área 1, recoberta predominantemente pela espécie vegetal Brachiaria 
decumbens, e Áárea 2, estando parte recoberta com Brachiaria decumbens e parte 
com solo descoberto com presença de erosão em boçoroca. Para recuperação da 
Área 1, no início do mes de setembro de 2017 proceder-se-á uma roçada e, 
posteriormente, demarcadas e abertas as covas para plantio das mudas na segunda 
quinzena de outubro de 2017. Na Área 2 será realizada a roçada na parte recoberta 
por Brachiaria decumbens e, na parte com solo em exposição haverá apenas a 
abertura de covas. 
 
Palavras-chave: Recursos hídricos. Plantio. Erosão hídrica. 

 

1 OBJETIVOS 

 

Viabilizar a recuperação do ecossitema natural das áreas com elevado 

potencial de fragilidade ambiental da fazenda escola do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – campus Sorriso (IFMT – campus 

Sorriso) a médio e longo prazo, por meio do reestabelecimento da vegetação nativa, 

convergindo para manutenção e conservação dos corpos hídricos subterrâneos e 

superficiais em função da melhoria dos atributos físicos e químicos do solo; 

Tornar as áreas degradadas unidades demonstrativas de processos de 

recuperação, as quais servirão de apoio às ações ambientais extensivas realizadas 

pelo IFMT – campus Sorriso em parceria com a Associação Amigos da Terra de 

Sorriso, entidade (associativa) civil sem fins lucrativos, no município de em sorriso-

MT  

Permitir que o IFMT – campus Sorriso exerça sua função social da propriedade 

da terra, não apenas aproveitando-a nas suas atividades de ensino e pesquisa, mas 

utilizando-a racionalmente e com eficiência, respeitados limites da exploração. 

 

2 JUSTIFICATIVA 
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Na fazenda escola adquirida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – campus Sorriso estão presentes duas áreas que foram 

submetidas à supressão da vegetação da mata de galeria nativa do bioma Cerrado, 

com substituição pela espécie vegetal Brachiaria decumbens. Nessas áreas já há 

indícios de erosão hídrica do solo, e em uma delas existem boçorocas formadas 

pela erosão hídrica do solo em estágio avançado. 

Como se não bastasse a remoção da vegetação nativa nas referidas áreas 

daquela instituição pública de ensino essas, estão próximas a um corpo de água 

(córrego) que contém várias nascentes ao longo do seu percurso, o que as torna 

mais problemática ambientalmente, por questões que recaem sobre o 

abastecimento das nascentes por infiltração e armazenamento de água no solo, e 

que garantem a vazão do córrego, bem como seu assoreamento. 

Frente ao postulado pode-se considerar que essas áreas degradadas citadas 

no presente trabalho já estão em processo de degradação e/ou em algumas partes 

degradadas, sendo as consequências negativas e relativas a esses acontecimentos 

recaídas sobre o corpo de água e suas inúmeras nascentes. 

Pretende-se recuperar as áreas degradadas do IFMT – campus Sorriso por 

meio do plantio de espécies vegetais nativas vivente em matas de galeria do 

Cerrado, melhorando a médio e longo prazo os atributos físicos, químicos e 

biológico do solo por meio do aporte de matérial orgânico em sua superfície, 

preservando os recursos hídricos daquela localidade. Tal feito criará unidades 

demonstrativas de processos de recuperação de áreas ambientais fragilizadas, que 

servirão às ações extensivas do IFMT – campus Sorriso em parceria com a 

Associação Amigos da Terra de Sorriso. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Estima-se que mais de 200 milhões de hectares de solo são degradado no 

Brasil. Ações como mineração, construção de estradas, métodos agropecuários 

impróprios, construções de hidroelétricas e áreas industriais, entre outras ações, 

resultam em impacto imediato sobre os atributos físicos, químicos e biológicos do 

solo (AQUINO et al., 2008). 
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A presença de espécies arbóreas em determinada área é essencial para o 

correto equilíbrio dos ecossistemas em que essas estão inseridas. Dessa forma, a 

substituição da vegetação nativa por outro tipo de uso do solo pode levar a perdas 

significativas na matéria orgânica do solo, alterando a dinâmica das entradas e 

saídas de nutrientes no mesmo (MAGALHÃES et al., 2013), levando à sua 

degradação pela inicial redução da fertilidade natural, perda da capacidade produtiva 

de biomassa na sua cobertura, exposição às chuvas seguido do início do processo 

erosão hídrica com transporte de sedimentos pata o interior dos corpos de água. 

Na ecologia da restauração preconiza-se restabelecer um ecossistema que 

ocupava originalmente um determinado local, por meio da recuperação de suas 

funções (PRIMACK & RODRIGUES, 2001), embora não sendo sempre possível o 

retorno de um ecossistema degradado à sua condição original, devido, entre outras 

causas, ao estado de degradação a que foi submetido; são duvidosas as 

possibilidades de polinização, dispersão, regeneração e predação natural, fatores 

essenciais na manutenção dos processos ecológicos das florestas já implantadas 

(KAGEYAMA & GANDARA, 2001). Não se pode afirmar portanto, que planos de 

recuperação de áreas degradadas conseguirão, efetivamente, constituir um novo 

ecossistema capaz de se regenerar e abrigar a fauna do mesmo modo que as 

florestas naturais. 

Recuperar áreas degradadas – pelo plantio de espécies nativas que protegem 

o solo e permitem o aporte de matéria orgãnica sobre sua superfície - é necessário 

para melhoria das propriedades físico-químicas de solos, reestabelecendo 

concomitantemente sua atividade microbiológica (REINERT, 1998; MENDONÇA et 

al., 2001) e, sobretudo, a reestruturação e estabilização dos seus agregados, fato 

este diretamente relacionado com o aumento e distribuição de diferentes calibres de 

poros no solo, o que afeta positivamente a infiltração e armazenamento de água no 

solo com consequência sobre a conservação e manutenção dos corpos hídricos 

subterrâneos e/ou superficiais. 

 

4 METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 

 

O projeto será implantado no município de Sorriso no estado de Mato Grosso 

situado entre as coordenadas geográficas Latitude 12° 33' 31'' Sul e Longitude 55° 
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42' 51'' Oeste (Figura 1). Aquele município (9.329,6 km²) está contido na bacia 

hidrográfica Amazônica, sub bacia hidrográfica do Tapajós, micro bacia do alto do rio 

Teles Pires. 

 

 
Figura 1. Croqui de localização do município de Sorriso no Estado de Mato em bacias hidrográficas 
Fonte: autoria própria 

 

As áreas naturais degradadas a qual pretende-se proceder a recuperação 

vegetativa nativa e dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo localizadas no 

município de Sorriso pertencem a fazenda escola do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – campus, a qual está localizada no km 15 da 

BR 163 entre as cidades de Sorriso e Lucas do Rio Verde.  

As referidas áreas foram denominadas Área 1, recoberta predominantemente 

pela espécie vegetal Brachiaria decumbens, e Área 2, recoberta em certas partes 

com Brachiaria decumbens e com solo exposto e presença de erosão em boçoroca 

(Figuras 2 e 3). 
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Figura 2. Área 1 recoberta predominantemente com Brachiaria decumbens 
Fonte: autoria própria 

 

 
Figura 3. Área 2 estando parte recoberta por Brachiaria decumbens e parte com solo descoberto e 
presença de erosão em boçoroca 
Fonte: autoria própria 

 

A Área 1 pretende-se recuperar totalmente dentro dos seus limites de 

estabelecimento (Figura 4). A Área 2, dentro dos seus limites de estabelecimento 

será recuperada nas partes onde há Brachiaria decumbens e naquelas de solo 

exposto com presença de erosão em boçoroca. É importante ressaltar, que os 

limites da Área 2 foram estabelecidos com base no Código Florestal Brasileiro, em 
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que corpos de água menores que 10 m na presença de nascentes, deve-se respeitar 

uma faixa vegetativa ao mesmo de 50 m. 

 

 
Figura 4. Croqui de localização das áreas naturais degradadas que serão recuperadas. 
Fonte: autoria própria 

 

O processo de recuperação das áreas degradas deste projeto constituir-se-á, 

portanto, do plantio de espécies nativas fornecidas pela Associação Amigos da Terra 

de Sorriso, uma entidade (associativa) civil sem fins lucrativos localizada em Sorriso-

MT, a qual reivindica junto a instituições financeiras, órgãos de pesquisa e extensão 

rural, bem como as empresas particulares detentoras de tecnologia, dentre suas 

inúmeras atividades, liberação de recursos e informações visando facilitar a adifusão 

de técnicas conservacionistas aplicáveis às propriedades rurais. As atividades 

relacionadas à execução do projeto serão de responsabilidade da equipe executora 

deste projeto. 

Para recuperação da Área 1, primeiramente, proceder-se-á uma roçada e, 

posteriormente, demarcação e abertura das covas para plantio das mudas. Na Área 

2 será realizada a roçada na parte recoberta por Brachiaria decumbens e, na parte 

com solo em exposição haverá apenas a abertura de covas. 

O plantio das espécies nas áreas 1 e 2 seguirão o espaçamento 5,0 m x 5,0 m, 

alocadas nas covas aleatoriamente totalizando 695 mudas. As covas de plantio 

terão dimensões 0,4m x 0,4m x 0,4m, abertas com broca perfuradora acoplada ao 
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trator e que receberão 1,0 litros de esterco bovino curtido, 100g de calcário 

dolomítico e 150 g do formulado 10-30-15. 

Na tabela 1 pode-se observar as quantidades das espécies vegetais 

destinadas às Áreas 1 e 2, estabelecidas por meio de identificações dos seus 

exemplares em porções naturais próximas aquelas áreas degradadas. 

 

Tabela 1 Quanditade de mudas das espécies vegetais destinadas às Áreas 1 e 2. 

 Qantidades 

Espécies vegetais Área 1 Área 2 

Inga nobilis (Ingá do cerrado) 25 55 
Protium heptaphyllum (Breu ou Almécega) 25 55 
Virola sebifera (Virola ou Bicuíba) 25 55 
Schefflera morototoni (Morototó) 25 55 
Psychotria carthagenensis (Erva-de-gralha) 25 55 
Styrax camporum (Cuia-do-brejo) 25 55 
Symplocos nitens (Congonha) 25 55 
Tapirira guianensis (Pau-pombo ou Pombeiro) 25 55 
Musa paradisiaca (Bananeira) - 55* 

Total 200 495 
*Plantada no local de solo descoberto devido ao rápido crescimento e sistema radicular fasciculado 
voumoso 

 

Como manutenção das áreas após plantio das mudas far-se-á o combate a 

formigas cortadeiras e de insetos-pragas, controle das ervas daninhas, roçadas 

entre linhas, coroamentos e adubações de cobertura das mudas. 

As roçadas pós-plantio serão realizadas conforme a necessidad, com 

roçadeiras. O coroamento será efetuado antes da adubação de cobertura, por volta 

de 90 dias após o plantio, num raio de 0,75 m ao redor da muda. A adubação de 

cobertura será feita 90 dias após o plantio ou no início da estação chuvosa do ano 

seguinte, com a aplicação de 20 g cova-1 de uréia e 25 g cova-1 de cloreto de 

potássio. 

 

5 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

A recuperação das áreas degradadas na fazenda escola do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – campus Sorriso pelo plantio 

vegetativo de espécies nativas provavelmente proporcionará a médio e longo prazo, 

aumento da quantidade e frequência da serrapilheira sobre a superfície do solo, a 
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qual atua como proteção do solo ao impacto das gotas de chuva iniciando o 

processo erosivo hídrico, além de mineralizar às raízes nutrientes essencial na 

restauração da fertilidade do solo em áreas em início de sucessão ecológica. Como 

consequência da decomposição dessa serrapilheira, haverá melhoria dos atributos 

físicos do solo, reestruturando e estabizando seus agregados e alterando 

positivamente seu volume e distribuição dos calibres dos poros, fato este 

diretamente relacionado a capacidade de infiltração e armazenamento da água no 

solo, bem como redução de sedimentos transportados para o interior dos corpos de 

água. 

 

6 RELAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A recuperação das áreas degradadas da fazenda escola do IFMT – campus 

Sorriso com a pretenção de torná-las unidades demostrativas não apenás servirá de 

apoio às ações ambientais extensivas realizadas pelo IFMT – campus Sorriso em 

parceria com a Associação Amigos da Terra de Sorriso mas, sobretudo, 

possibilitará: 

 Acompanhamento evolutivo do processo de recuperação por meio da 

obtenção de coeficientes científicos coletados do solo, água e vegetação 

proporcionando espaço de estudo “riquíssimo” para coleta de informações técnicas-

científicas demandadas em ediais internos e externos os quais o IFMT- campus 

Sorriso participa frequentemente por meio de professores pesquisadores e alunos 

bolsistas; 

 Criar espaço (unidades demosntrativas) didático e multidisciplinar para uso 

em componentes curriculares do IFMT- campus Sorrio ministrados nos cursos de 

Agronomia, Tecnologia de Produção de Grãos, Gestão Ambiental e Técnico em 

Agropecuára,  

 Criar espaço (unidades demosntrativas) didático e multidisciplinar para uso de 

cursos voltados à conservação do solo e água oferecidos por instituições públicas 

e/ou privadas atuantes no município de Sorriso, e que são parceiras do IFMT-

campus Sorriso em atividades extensivas.  
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8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Atividades / Plano de 
Trabalho 

Anos / meses de Desenvolvimento do 
Projeto Executores das 

Atividades MÊS 

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

Preparo área X       Equipe exec. 

Compra insumos X X      Coordenador 

Abertura cova  X X     Equip. exec.+Bolsista 

Aquisição mudas   X     Coordenador 

Plantio    X X   Equip. exec.+Bolsista 

Controle de pragas     X X X Equip. exec.+Bolsista 
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9 PLANILHA DE CUSTOS 
 

ITENS DE CUSTEIO 

Nº. Descrição do Item Unidade Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 Adubo 10-30-15 Saco 50kg 5,00 80,00 400,00 

2 Super fosfato triplo Saco 50kg 4,00 90,00 360,00 

 Calcário dolomítico Tonelada 1,00 200,00 200,00 

 Enxada Peça 5,00 40,00 200,00 

 Pá reta Peça 5,00 40,00 200,00 

 Balde 5,0 Litros Peça 9,00 15,00 135,00 

    Total 1.495,00 

 

9.2 Contrapartida financeira e não financeira de outras fontes 
 

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E NÃO FINANCEIRA DE OUTRAS FONTES 

Nº. Descrição do Item Unidade Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

1 Inga nobilis (Ingá do cerrado) Muda 80 5,00 400 

2 
Protium heptaphyllum (Breu ou 
Almécega) 

Muda 
80 5,00 400 

3 
Virola sebifera (Virola ou Bicuíba) 

Muda 
80 5,00 400 

4 
Schefflera morototoni (Morototó) 

Muda 
80 5,00 400 

5 
Psychotria carthagenensis (Erva-de-
gralha) 

Muda 
80 5,00 400 

6 
Styrax camporum (Cuia-do-brejo) 

Muda 
80 5,00 400 

7 
Symplocos nitens (Congonha) 

Muda 
80 5,00 400 

8 
Tapirira guianensis (Pau-pombo ou 
Pombeiro) 

Muda 
80 5,00 400 

9 
Musa paradisiaca (Bananeira) 

Muda 
55 

3,50 
192,5 

 Total  695  3.395,50 
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