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O Novo Código Florestal 

Brasileiro (Lei 12.651/2012) define 

que a proteção do meio ambiente 

natural é obrigação do proprietário, 

mediante a manutenção de espaços 

protegidos de propriedade privada, 

divididos entre Área de Preservação 

Permanente e Reserva Legal. 

Para regularizar o imóvel rural, o 

produtor precisa cumprir algumas 

tarefas obrigatórias, sendo, a primeira 

delas, a inscrição no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR). O segundo passo é a 

regularização das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), de Reserva Legal 

(RL) e de Uso Restrito (UR), que fazem 

parte do Programa de Regularização 

Ambiental (PRA). 

 

COMO PLANTAR 
SUAS MUDAS 

Guia básico de plantio. 

 



 

 

 

Você está recebendo mudas de  espécies 
nativas  da Mata  Atlântica do projeto “Da 
Semente à Floresta”. 

Essas mudas são destinadas à 
restauração florestal de áreas rurais  
situadas na Bacia do Rio Ribeira de 
Iguape e quintais urbanos e foram 
produzidas por alunos voluntários do 
Curso de Agronomia da UNESP de 
Registro. 

O sucesso do plantio está diretamente  
ligado aos cuidados com a muda nos 
primeiros meses. 

Cuide bem das suas mudas e restaure  
mais áreas de propriedades rurais.  

Floresta é água! Floresta é vida! 

Plantio 

- Com uma enxada, limpe o solo ao redor 
da muda e deixe uma área de 60 cm de 
diâmetro.  

- Abra uma cova de 30cm x 30cm x 
30cm e misture a terra para que ela fique 
solta, isto aumentará a penetração da raiz 
no solo. Solos muito compactos ou duros 
dificultam o desenvolvimento do sistema 
radicular da planta.  

- Com a cova aberta, adicione 50 gramas 
de fertilizante NPK fórmula 10-30-10 e 1 
litro de matéria orgânica. 

- Após o plantio, fazer uma vala em 
torno da muda, com o mesmo tamanho 
da cova, para captar água. 

-Regar abundantemente, sem encharcar.  

Importante: misture os adubos muito 

bem com a terra e não deixe-os 

concentrados no fundo da cova, pois 

estes podem matar a planta. 

  

**O uso do hidrogel é dispensável se a muda for 

plantada no período chuvoso. 

Espaçamento: 

Deve-se fazer as covas com um espaçamento de 

no mínimo, 3m entre elas. Isso é para respeitar o 

crescimento das copas. 

***Essa  muda  não deve ser plantada em calçadas.  Para esse fim deve-se utilizar mudas com padrão estabelecido pela Prefeitura. 


