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O AUTOR

Coube a mim a honrosa tarefa de apresentar o autor do livro “Mogno para Iniciantes”. 
Antes de apresentá-lo, permitam-me tentar sintetizá-lo em uma única palavra. Confesso 
que não foi tarefa fácil, contudo, depois de uma lista longa de adjetivos, concluí que o nosso 
autor é antes de tudo um visionário.

O amor pela terra natal-Nova Russas, passando pelo sentimento nobre da pro? ssão com 
a sua  formação em Agronomia e por sua passagem pela vida pública, em todas as etapas 
da vida, Chico Rosa, sempre foi um visionário e cumpriu sua missão com zelo, dedicação e 
compromisso em busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

Francisco das Chagas Rosa, ou Chico Rosa como sempre foi conhecido, é ? lho de José 
Gonçalves Rosa, que foi Prefeito de Nova Russas no ? nal dos anos 60, abrindo o caminho 
para o futuro engenheiro agrônomo e posteriormente, também Prefeito Municipal de Nova 
Russas. Sua mãe, Gonçala Soares Rosa, ensinou os primeiros passos da caminhada da vida 
para Chico Rosa, na Vila, às margens do rio Curtume, o principal rio que corta a cidade. 
Daí a sua familiaridade com os recursos hídricos logo nos primeiros anos de vida, que iriam 
in! uenciar sua futura trajetória pro? ssional.

Chico Rosa apegou-se às terras banhadas pelo rio curtume que jamais conseguiu passar 
três meses sem pisar em solo novarussense.

Seus primeiros estudos foram em Nova Russas, Carta de ABC no Patronato local das Ir-
mãs Salesianas, primeiro, segundo e terceiro anos do Primário com Zilmar Martins, Maria 
Ferreira e Ginásio Monsenhor Tabosa. Concluiu o Primário em Fortaleza como também o 
“Ginásio” e “Cienti? co” no Colégio Júlia Jorge. Em Julho de 1977 terminaria sua graduação 
na Universidade Federal do Ceará em Agronomia e realizaria o sonho de se tornar Enge-
nheiro Agrônomo.

O sentimento de amor que o prendia a Nova Russas, trouxe o escritor ao torrão natal para 
fundar a Empresa de Projetos e Assistência Técnica - EMPA que se tornaria numa grande 
empresa de orientação técnica de toda a região.  O espírito visionário e empreendedor do 
período, rendeu frutos em todas as áreas e a expansão do campo pro? ssional também lhe 
conduziria a outra paixão, a Política.

O bem querer por Nova Russas, histórico político por conta da trajetória paterna (José 
Rosa), que já havia assumido o cargo de gestor municipal, tornaram terreno fértil para o 
exercício da cidadania e sua ascensão à Che? a do Executivo Municipal , assume a prefeitura 
em 1989, concluiu o mandato que ? cou marcado com ações voltadas para a agricultura e em 
defesa dos menos favorecidos, fez o sucessor na eleição seguinte e ainda consegue o feito de, 
em outra eleição, fazer Prefeita de nova Russas, sua esposa, Iranede Veras, a primeira mulher 
a conduzir os destinos da história do município.

Depois de tantos feitos no campo político, sempre movido pela ação de fazer o bem e 



contribuir com o desenvolvimento de Nova Russas, o autor, ainda assumiu a Secretaria 
de Agricultura do Município, onde apresentou naquele período um projeto voltado para 
uma poupança verde e já falava em crédito de carbono, ideias visionárias e avançadas para 
aquele período.

Com as paixões oscilando entre a política e agricultura, Chico Rosa, desenvolveu 
programas de construção de pequenos açudes, incentivo a produção de uma fábrica de 
mandioca, instalação de um pólo graniteiro, sempre buscando alternativas de alavancar a 
economia de Nova Russas.

Quando todos imaginavam que Chico Rosa tinha se aposentado e entraria numa fase 
de desaceleração, eis que o nosso autor de Mogno para Iniciantes, reaparece como uma 
fênix, para continuar a missão de contribuir com a cidade, desta feita, rompendo todas as 
barreiras geográ? cas, encontrando no Mogno uma alternativa econômica e de re! ores-
tamento para todo o Semiárido, além de preservar o meio ambiente e contribuir para a 
preservação do planeta.

São essas ações visionárias que tornam Chico Rosa um ser humano ímpar,determinado, 
resiliente e preocupado em encontrar soluções para os problemas onde a grande maioria não 
consegue enxergar como ponto de partida para uma nova etapa produtiva da vida.

O Mogno além de alternativa para melhoria da vida econômica, também representa um 
avanço signi? cativo no processo de re! orestamento do semiárido e no combate às mudan-
ças climáticas, além da melhoria dos recursos hídricos e principalmente no estoque susten-
tável da madeira legal.

Por ? m, Chico Rosa fala de todas as fases para o plantio do Mogno; preparo da área, cer-
cas, acessos, cancelas, estrutura hídrica, aração, gradagem do solo, roçagem, espaçamento, 
coveamento, adubação e outros pontos essenciais para o sucesso do plantio.

O autor de Mogno para Iniciantes é como o próprio Mogno, que sempre brota novamen-
te para renascer mais pujante. Boa Leitura.

Reginaldo Silva

Professor-Radialista-Jornalista

“O primeiro melhor momento para plantar 
Árvores foi a vinte anos atrás, o segundo 

melhor momento é agora”.

Provérbio Oriental
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MOGNO PARA INICIANTES

UMA PUBLICAÇÃO PARA QUEM JÁ RESOLVEU

QUE QUER PLANTAR MOGNOS E QUER

INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PLANTAR

Esta publicação não será para convencer Leitores a plantar Mogno, será para orientar 
quem já vai plantar. As orientações são simpli? cadas mas tem seu valor técnico porque são 
fornecidas a partir de conhecimentos originados de ensaios e (ou) plantios com esta cultura 
aqui no Semiárido e que ainda é tão nova e recente em todo o Brasil.

As orientações são com um linguajar simpli? cado e ao alcance das Pessoas que desejam 
plantar. São também sem tantos detalhamentos técnicos, mas contendo as informações ne-
cessárias e corretas.

Para maiores conhecimentos e aprofundamentos de ordem tecnológica, os Plantadores 
de Mogno do Brasil ainda vão ter algumas di? culdades porque existe pouca literatura espe-
cí? ca, mesmo que já esteja havendo alguns experimentos cientí? cos em andamento. Mesmo 
assim, com a simplicidade das informações desta publicação que oferecemos aos Mognistas, 
será possível implantar bons projetos de Re! orestamentos com Mognos.

Com o uso da Internet e o senso crítico de procura por boas fontes de boas referências, o 
Leitor poderá aprender muita coisa através de trabalhos de pesquisas, de fotos e de vídeos de 
plantios mas, com cuidado, porque a internet tem coisas boas e ruins.

“A imaginação vale mais que a inteligência”

Albert Einstein

“A partir deste pensamento de Einstein, imaginei que é possível fazer Agricultura Lucra-
tiva e com respeito ao Meio Ambiente no Nordeste Brasileiro embora as inteligências tradi-
cionais queiram nos arrastar para uma pobreza de agricultura de subsistência com objetivos 
para que ? quemos sempre dependentes de Programas Sociais manobrados por processos 
políticos de “p” minúsculo.”

Chico Rosa
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COMEÇANDO

PLANEJAMENTO

Muito bem, você resolveu plantar Mogno. Está empolgado ou é porque resolveu plantar 
mesmo? Os números do Mogno são de empolgar muito mesmo, se Você plantar 120 árvores 
vai ter R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) de 10 em 10 anos pelo resto da vida (Porque, 
quando colhe ele rebrota e será uma nova árvore em 10 anos) e se Você plantar 1.200 árvores 
vai ter cerca de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) de 10 em 10 anos. Será 
assim mesmo?

Poderá ser, mas Você tem que plantar em Terra boa, tem que cuidar bem e tem que passar 
de 10 a 12 anos até colher os primeiros resultados. Mas o negócio é o seguinte: “Se plantar, 
demora 10 anos e se você não plantar, o tempo vai passar do mesmo jeito”. Portanto, distinto 
Leitor, mãos à obra.

Você poderá fazer o seguinte manejo para 120 árvores: Vai colhendo uma árvore por mês 
porque, quando chegar na última, tem passado 120 meses e a primeira já está no ponto de 
colher porque rebrotou e já é uma nova árvore de 10 anos. Desta forma, Você terá uma renda 
de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por toda a vida e para seus Filhos e Netos. Com 1.200 árvores 
a renda mensal será de R$ 10.000,00 e assim por diante.

Como é que vamos começar uma atividade que será para toda a vida, que os primeiros 
resultados chegam com 10 a 12 anos e não fazemos nenhum planejamento? Não é nem 
preciso responder a essa indagação para sabermos da necessidade de fazer um bom planeja-
mento para que a atividade comece bem e produza os resultados esperados.

E como Você se planeja? A resposta é muito pessoal mas tem que seguir umas regras 
básicas como fazer o que suas possibilidades permitem para que possa cuidar bem cuida-
do e os resultados serem positivos. Portanto, a partir daí, vamos calcular quantas Árvores 
poderemos plantar dentro da área (Própria ou Arrendada) que vamos disponibilizar para o 
empreendimento pretendido.

Então, é hora de fazer uma averiguação das qualidades da Terra e da quantidade de água 
disponível. Veri? ca as estruturas básicas como cercas, acessos, etc. Também procura fazer 
um orçamento do que vai precisar comprar e fazer como irrigação, mudas, outros insumos, 
equipamentos, serviços, etc.

Também se planeja como vai obter as informações técnicas necessárias, como vai fazer 
as legalizações ambientais e como vai fazer os manejos desta atividade que é de longo prazo.
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PREPARO DA ÁREA

I - DESTOCAMENTOS E LIMPEZAS DE RESTOS CULTURAIS

A área para ser plantada tem que estar destocada e limpa de galhos, garranchos e 
restos culturais. Esta limpeza tem que ser feita para poder fazer os tratos culturais ao 
longo do plantio.

Isto não é problema e nem tem custo alto uma vez que, nos Imóveis Rurais, já existem 
áreas praticamente limpas e prontas que eram usadas com outras culturas.

II - CERCAS, ACESSOS E CANCELAS.

Se a área não está cercada, têm que cercar. Se já existe cerca, tem que revisar e consertar 
onde for necessário. As cancelas têm que serem boas e tem que ter largura para o acesso de 
tratores agrícolas e veículos que irão participar de algum serviço ou trato cultural no decor-
rer dos anos seguintes.

III - ESTRUTURA HÍDRICA

Tem que já existir ou então preparar fonte hídrica (Poço, de preferência), adutoras, caixa 
d’água (Plástica, de alvenaria, de placa ou de concreto), rede de distribuição da irrigação na 
área a ser plantada, sistema de bombeamento, etc.

IV - ARAÇÃO E GRADAGEM DO SOLO

Se o plantio for na estação chuvosa, será necessário fazer somente um gradeamento para 
limpar o mato (Ervas) recém nascido e regularizar o terreno.

V - ROÇAGEM

Se a vegetação de capins e ervas já estiverem grandes, é necessário fazer uma roçagem 
mecânica ou manual.

Em seguida, se planeja como vai colher, como é a comercialização. Sobre mercado, nós 
informamos que é tradicional e sem muitas variações a nível global uma vez que a necessi-
dade de madeiras nobres é grande e a produção não é su? ciente para atender a procura.

Mas, ao iniciar o plantio, se prepare para ser desestimulado pelos seus vizinhos e amigos 
que não são empreendedores como Você e que também não possuem a visão de futuro que 
Você mostrou ter quando resolveu plantar Mogno. E Você vai ser chamado até de louco, 
mas quando Você começar a colher suas árvores, Você vai ter muitos lucros e loucos serão 
aqueles que lhe criticaram até debochando de Você.
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ESPAÇAMENTO

COVEAMENTO

Espaçamento é um ponto muito discutido e varia muito de região para região. Sendo 
dentro dos limites técnicos, o Produtor escolhe o seu modelo e faz o seu plantio.

Pessoalmente, por tudo que já aprendi, recomendo espaçamentos maiores como 6m x 
6m, 7m x 7m ou 8m x 5m. Algumas empresas que fazem grandes plantios e que tem como 
produzir suas próprias mudas, fazem espaçamentos menores (3m x 2m ou 4m x 3m) e vão 
fazendo desbastes.

A muda é um insumo caro e começar com quantidade grande de mudas (3m x 2m = 
1.666 mudas/ha) é bem diferente de 400 (No 5m x 5m), 277 (No 6m x 6m) ou 200 (No 7m 
x 7m). Se formos calcular o rendimento total de madeira por hectare, vamos ver que os re-
sultados são semelhantes.

Recomendamos o espaçamento de 5m x 5m, 6m x 6m ou 7m x 7m para os Mini, Pe-
quenos e Médios Produtores. Isso porque as Árvores crescem muito e se ? carem próximas, 
umas vão atrapalhar o crescimento das outras. Para aproveitar os largos espaços nos primei-
ros anos, o Agricultor aproveita para plantios de Consórcios feitos manualmente ou com 
pequenas máquinas.

Já para os Grandes Produtores, recomendamos o espaçamento de 8m x 5m para as 
culturas de consórcio dos primeiros anos seja totalmente mecanizada uma vez que o es-
paço de 8 m entre ? leiras permite a passagem de Tratores com Plantadeiras, Roçadeiras, 
Colheitadeiras, etc.

Pode ser feito com cavadeira manual, com cavadeira motorizada ou com perfurador de 
solo acoplado em trator. Em todos os casos, a cova deve ter de 20 cm a 30 cm de diâmetro e 
40 cm a 50 cm de profundidade.

Uma boa maneira de fazer o coveamento é depois de montada a irrigação, umedece o 
solo com os gotejadores ligados no local onde serão as covas. Uma vez umedecido o solo, 
cavar as covas somente uns 10 cm. Depois liga os gotejadores novamente enchendo as covas. 

No dia seguinte, cava o restante na profundidade desejada porque o solo estará bem úmi-
do e bom de perfurar.
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ADUBAÇÃO

IRRIGAÇÃO

Haverão duas adubações, a de fundação (Primeira), na época dos preparos da cova para o 
plantio e que tem a função de fornecer nutrientes no primeiro ano para as Árvores. A segun-
da adubação é a de cobertura com 8 a 12 meses após o plantio e que deve ser feita no início 
da estação chuvosa(No início do segundo ano após o plantio).

A Adubação de Fundação deverá ser com 150 gramas de NPK (Fórmula 10-10-10) no 
fundo da cova e 5 a 10 litros de Esterco ou Compostagem misturados a terra retirada do 
início da cova de plantio. Também deve ser colocada 10 gramas de Gel de Plantio para regu-
larizar o suprimento da água da irrigação.

Na adubação, apenas em solos de aluvião, poderemos colocar 1/2 litro de Gesso para 
melhorar as propriedades físicas do solo.

Com 8 a 12 meses após o plantio, no início da nova estação chuvosa, fazemos a adubação 
de cobertura colocando 10 litros de esterco espalhando em torno do tronco de cada árvore. 
Coloca também, misturado ao esterco, 50 gramas de superfosfato (P) e 30 gramas de cloreto 
de potássio (K).

O Gel não é adubo, mas é muito necessário. É um Polímero que, em muito ajuda na 
regularidade do fornecimento de água barateando muito os custos com irrigação devido a 
grande economia de água e nos períodos necessários para irrigação. No momento do plantio 
é aconselhável colocar 10 gramas de gel em cada cova de plantio.

O plano geral de Irrigação a ser praticado é através do método de gotejamento localizado 
sendo da seguinte forma:

I - A partir do dia do plantio e nas primeiras duas (02) semanas coloca dois (02) litros 
d’água por dia em cada planta. Irrigações no ? nal da tarde e início de noite são as melhores.

II - Depois destas duas semanas, ? ca irrigando diariamente com cinco (05) litros d’água 
por um período de 60 dias.

III - Depois destes 60 dias, ? ca irrigando apenas 3 vezes por semana colocando vinte (20) 
litros d’água por planta no período dos próximos 150 dias.

IV - Após os 150 dias, ? ca irrigando uma vez por semana com 30 (Trinta) litros d’água 
em cada planta até as Árvores completarem um (01) ano de plantadas no local de? nitivo.

V - No segundo ano, irriga uma vez por semana com 50 litros de água em cada planta 
somente nos meses de Junho a Novembro.



16

Mo g n o  -  P a r a  I n i c i a n t e s

VI - No terceiro, quarto e quinto ano, as irrigações poderão ser como no segundo ano ou 
então de forma quinzenal com 100 litros d’água para cada planta. A diferença é que as irri-
gações só precisarão ser feitas nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro.

VII - A partir do sexto ano, irriga somente nos meses de Julho e Agosto com 100 litros de 
água por planta quinzenalmente.

Observação 1: Plantios em áreas de Aluvião (Croa, margens de rios e córregos), basta 
irrigar até o quinto ano.

Observação 2: Este é o plano de irrigação normal mas, se aumentar as irrigações com 
mais água, as plantas crescerão um pouco mais ainda. Este plano foi feito para as condições 
do Semiárido, onde água é coisa mais difícil.

Outros métodos de irrigação existem (Manuais em baldes ou mangueira, por aspersão, 
por sulcos), mas o mais recomendado é por gotejamento. Os outros métodos são utiliza-
dos porque, em muitas vezes, o Produtor já tem a área irrigada e aproveita o sistema para 
o Mogno. E, às vezes, o Micro ou Pequeno Produtor não tem sistema de irrigação, mas tem 
disposição e determinação fazendo a irrigação manual mesmo nas suas 50 a 100 Árvores de 
Mogno plantadas.

PLANTIO

Antes de plantar, as covas de plantio devem estar cavadas e adubadas. No dia do plantio, 
a irrigação já deve estar toda montada e pronta. Neste dia do plantio, faz uma irrigação an-
tecipada, começa o plantio e irriga logo após.

As mudas devem ser de Viveiros Legalizados e de boas referências quanto a qualidade de 
suas mudas. Estas Mudas devem ter boa qualidade e ter os devidos registros.

Com tudo pronto, distribui as mudas colocando-as próximas a cada cova de plantio. Para 
plantar, retira o saco plástico (Ou o tubete, se for de tubete) com bastante cuidado e efetua 
o plantio na cova sem pressa e com o carinho que cada pequena planta merece para não 
destorroar o torrão, não provocar danos nas pequenas raízes e nem na pequena folhagem.

Terminado o plantio, faz uma irrigação e nos dias seguintes continua irrigando de acordo 
com o plano de irrigação mostrado no item anterior. Também, após o plantio, junta uma 
palhada de capim seco e folhagens colocando em volta da plantinha recém plantada para 
formar a famosa “cobertura Morta”. A cobertura morta ajuda a conservar a umidade do solo 
e diminui a temperatura deste solo nas horas mais quentes. Existem trabalhos cientí? cos 
mostrando que a cobertura morta chega a baixar até vinte graus a temperatura do solo em 
torno da planta.
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REPLANTIOS

TRATOS CULTURAIS
ANO I

Quando as Mudas são boas, o plantio feito corretamente e os tratos culturais são bem 
executados na época e forma correta, o índice de pegamento das mudas chega a ser de 95% 
o que leva a precisar de um replantio de apenas 5% com novas mudas. Porém, em alguns 
casos, o índice de pegamento é menor.

O primeiro replantio deve ser realizado a partir de 3 a 4 meses após o plantio. Depois, a 
partir de 8 a 24 meses, deve-se ? car fazendo os replantios que forem se tornando necessário 
devida a alguma planta que morra ou que sofra graves danos.

I - IRRIGAÇÃO

Fazer conforme indica o item irrigação tratado em páginas anteriores nesta mesma Pu-
blicação.

II - CAPINAS DE ESPELHAMENTO

Fazer capinas com enxada em torno da muda sempre deixando um círculo de 50 cm de 
diâmetro bem limpo. Fazer duas ou três vezes (Ou mais em invernos longos) neste primei-
ro ano da cultura e não (Não mesmo) usar herbicidas porque devemos trabalhar sem usar 
agrotóxicos. depois que limpa, junta a palhada e o capim deixando secar para fazer cobertu-
ra morta próximo ao tronco das plantas.

III - ROÇOS ENTRE AS FILEIRAS

Se não tiver culturas anuais de consórcio, fazer dois roços com trator (com roçadeiras) 
entre as ? leiras. Se a área for menor que um hectare e tiver mão de obra disponível, estes 
roços podem ser feitos com trabalhadores rurais com suas roçadeiras manuais.

IV - PRAGAS

Ao surgir formigas, combater imediatamente os formigueiros. Para evitar pragas de abe-
lhas de Arapuá, planta uma touceira de bananeira que as Abelhas vão para as ! ores do “man-
gará” da bananeira (Controle Biológico).

Até o momento, ainda não surgiram pragas com efeitos signi? cativos nas culturas de 
Mogno Africano da espécie Kaya Senegalensis (Que é a que recomendamos os plantios). 
Mas é bom ? car sempre atento para o surgimento de Pragas ou Doenças e sempre procurar 
um Engenheiro Agrônomo, um Engenheiro Florestal ou um técnico disponível da Região 
para os aconselhamentos.
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V - PODAS

Vai deixando a Arvorezinha ir formando seu caule só com uma tora. Toda vez que for 
surgindo galhos laterais, recorta com ferramenta apropriada (Alicate, serra ou tesoura pró-
pria). De preferência, não deixar os galhos laterais chegarem a mais de um centímetro de 
diâmetro, vai sempre cortando-os.

VI - CONTROLE DE INVASÃO DE ANIMAIS

Evitar a entrada de animais nas plantações para que não dani? quem comendo suas folha-
gens, pisando-as ou causando outras mutilações.

VII - ACEIROS

É fundamental e não pode deixar de ser feito durante toda a vida da Floresta Plantada. 
Sempre deve ser feito no ? nal da estação chuvosa (Maio ou Junho no Ceará) fazendo um 
aceiro bem roçado, ciscado e varrido com 5 metros de largura rodeando toda a plantação. 
Tudo isto para evitar incêndios na estação seca. Deve também deixar sempre bem roçado a 
parte interna da plantação entre as ? leiras de plantas para não ter palhagem seca.

TRATOS CULTURAIS
ANO II

I - IRRIGAÇÕES

Fazer conforme indica o item irrigação no item do Ano I.

II - CAPINAS DE ESPELHAMENTO

Fazer semelhante ao ano I e sempre fazendo a chamada “cobertura morta” em torno da 
planta com capins e palhagens para manter a umidade do solo.

III - ROÇOS ENTRE FILEIRAS

Fazer semelhante ao Ano I.

IV - PRAGAS

Ficar sempre atento conforme mostra no ano I.

V - PODAS

No Ano II, as podas são muito mais frequentes e mais necessárias porque as plantas co-
meçam a crescer e se transformar em Árvores que também tem que ? car com um caule sem 
ramos laterais.

VI - CONTROLE INVASÃO DE ANIMAIS

Sempre necessário conforme explicado no Ano I.

VII - ACEIROS

Tem que ser feitos todos os anos na mesma época e nos mesmos moldes do Ano I.
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TRATOS CULTURAIS
ANO III AO X

CONSÓRCIOS COM
VEGETAIS

I - IRRIGAÇÕES

Sempre conforme indica o item irrigação tratado em páginas anteriores.

II – ROÇOS

Fazer um no meio da estação chuvosa e um outro (Bem rebaixado) no ? nal da estação 
chuvosa para não ? car material seco com riscos para incêndios na estação seca.

III - PODAS

Tem que serem feitas sempre deixando um “FUST” (Tora Principal) com 6 m a 7 m de 
altura. Assim, a copa das Árvores formam-se dos 6 m a 7 m para cima.

IV - CONTROLE INVASÃO DE ANIMAIS

A partir do terceiro ano pode ter Ovelhas junto com as Árvores na estação das chuvas. A 
partir do quinto ano, pode ter Bovinos (Matrizes, bezerros ou garrotes).

V - ACEIROS

Tem que ser feitos todos os anos nas mesmas épocas e nos mesmos moldes do ano I.

VIII - TOMBAMENTOS

No início da estação chuvosa do ano II, algumas árvores “envergam” o que se torna neces-
sário colocar uma estaca ? na ou média e amarrar a árvore para evitar o tombamento.

I - COM CULTURAS ANUAIS

Com milho, melancia ou macaxeira nos Anos I, III e V. Com feijão nos Anos II, IV e VI.

Não fazer consórcio com feijão no ano I porque a rama do feijão prejudica e até mata 
as mudas que ainda estão pequenas. Pelos mesmos motivos, não fazer com jerimum nos 
Anos I e II.

VIII - TOMBAMENTOS. 

No início da estação chuvosa do ano II, algumas árvores “envergam” o que torna ne-
cessário colocar uma estaca fina ou média e amarrar a árvore para evitar o tombamento 
ou quebradura.
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II - COM FRUTÍFERAS

Pode ser com mamão do Ano I ao Ano III plantando os mamoeiros entre as árvores de 
Mogno aproveitando as mesmas mangueiras de polietileno que irrigam os mognos para ir-
rigar os mamoeiros.

Também pode ser maracujá, aproveitando as mesmas mangueiras de polietileno da irri-
gação dos mognos. Com acerola também é possível.

III - OUTROS CONSÓRCIOS

Pode plantar uma carreira de palma forrageira entre as árvores de mognos e ? car culti-
vando a palma até 5 ou 6 anos enquanto o mogno não sombreia por completo.

Com Moringa ou com Gliricídia plantando carreiras adensadas entre os Mognos com 50 
cm entre plantas (De Moringa ou Gliricídia) para ? car colhendo a rama de 60 em 60 dias 
usando para alimentação animal devido seu alto valor protéico (20% de proteína em média).

Quando não faz consórcios, ? ca fazendo roços mecanizados com Trator que passa entre 
as linhas de plantio que possuem largura su? ciente para passar máquinas agrícolas.

CONSÓRCIOS COM
ANIMAIS

CONSÓRCIOS COM
ABELHAS

I - COM OVELHAS

A partir da estação chuvosa do Ano III. Usa as Ovelhas na estação chuvosa para aprovei-
tar a pastagem que nasce entre os Mognos. Sempre com o cuidado de retirar as Ovelhas no 
momento que tiver pouco pasto para que não ? quem roendo o caule das plantas de Mogno.

Dar sal mineral às ovelhas, evita delas roerem os mognos.

II - COM BOVINOS

 Somente a partir do Ano V e apenas com Matrizes ou com Bezerros e Garrotes. Novilhos 
e Bois não é recomendado porque, às vezes, quebram até árvores adultas.

Para fazer consórcio com Abelhas é importante plantar árvores melíferas como Moringa 
ou Gliricídia entre as árvores de Mogno porque, irrigadas pelas mesmas mangueiras que 
irrigam os Mognos, ? cam produzindo ! ores também na estação seca.

Depois, com os Mognos já adultos (12 a 15 anos), aparecerá a ! oração dos Mognos que é 
na estação seca. Um grande benefício são as micro ! oradas das plantas que nascem (Mesmo 
no Verão) próximo ao pé das árvores do Mogno que estão com o gotejador.  Também a água 
do gotejador serve para as Abelhas beberem na época de difícil água da estação seca.
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PRAGAS E DOENÇAS

A Formiga é uma Praga que, nos dois primeiros anos, tem que ser combatida no momen-
to que surge (Imediatamente) porque ela é devoradora para todas as Espécies de Mognos 
chegando a destruir o plantio quando não é combatida. Mas o controle é simples, com for-
micidas em diversas formas que já existem no mercado e que os Agricultores sabem muito 
bem como usar.

Outra Praga que, mesmo simples e sem grandes prejuízos econômicos, são as Abelhas de 
Arapuá mas que tem que serem tratadas uma vez que dani? cam o ponteiro de crescimento 
(Parte apical) das árvores provocando várias rami? cações indesejáveis para a qualidade da 
tora do caule da árvore.

Gafanhotos e Lagartas, embora devorem outras culturas, até o momento não se tem 
informações que tenham danificado árvores de Mogno mesmo tendo atacado outras 
plantas próximas.

Já o Mogno Brasileiro é atacado por uma lagarta, a Hypsipyla grandella, que dani? ca o 
ponteiro da árvore e chega até a matar as árvores.

O Mogno Africano Kaya grandifolia não é resistente a algumas doenças fúngicas que 
atacam o caule das árvores. Não chegam no cerne (Miolo) da madeira mas deixam uma 
aparência que retira a beleza dos troncos das árvores.  Mas tem o tratamento que pode ser 
a base de aplicação de fungicidas cúpricos ou a base de soluções a partir de água sanitária.

Já o Mogno Africano Kaya senegalensis tem se mostrado, até o momento, resistente às 
pragas e doenças que atacam o Mogno Brasileiro e o Mogno Africano Kaya grandifolia.

Apesar de tudo, é possível surgir alguma nova praga ou alguma nova doença com o de-
correr do tempo. Se surgir, será sempre bom consultar um Engenheiro Agrônomo ou um 
Engenheiro Florestal.

A Murcha de Ceratocystis, doença fúngica, já foi detectada de forma isolada em alguns 
plantios, mas não se alastrou, atacou pouquíssimas árvores.

RENDAS DO 
ANO I AO IX

ANO I, II E III

Primeira opção: Faz culturas anuais como , Milho, Mandioca, Melancia, Mamona ou 
Feijão (somente a partir do ano II).

Segunda opção: Faz Fruticultura com Maracujá ou Mamão usando as entre linhas 
por 3 anos.
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COLHEITA

Se tudo for normal e sem nenhum evento extraordinário, a partir do décimo ano, começa 
a ter Árvores no ponto de colheita. Não devemos colher todas as Árvores do plantio de uma 
só vez, devemos seguir o manejo de colher apenas parte das Árvores para sempre termos 
Árvores para colher e sempre termos RENDA no empreendimento.

Começa colhendo as 10% melhores Árvores e cuida bem dos seus “rebrotamentos” sem-
pre deixando o melhor para, 10 anos depois, ser uma nova Árvore para ser colhida. Fazendo 
assim, colhendo só 10% das Árvores em cada ano, quando chegar nas últimas Árvores, já 
terão as novas Árvores dos rebrotamentos do primeiro ano de colheita.

Desta forma, as Árvores vão sempre rebrotando e produzindo novas Árvores, de maneira 
que o empreendimento vai se renovando para ? car com renda permanente por toda a vida e 
para Filhos, Netos e Bisnetos.

PRODUTIVIDADE

Não precisará de coisas extraordinárias, basta tudo acontecer dentro da normalidade e 
com os cuidados previstos para termos, como previsão, as seguintes produtividades:

I - Uma Árvore de 10 a 12 anos = 0,50m3 a 1,00m3 de madeira colhida;

II - 100 Árvores de 10 a 12 anos = 50 a 100 metros cúbicos de madeira colhida;

III - 1.000 Árvores de 10 a 12 anos = 500 a 1.000 metros cúbicos de madeira colhida;

A PARTIR DO ANO IV ATÉ O ANO IX

As folhas do Mogno que caem durante a estação seca, a partir do ano IV, já têm volume 
que compensa juntar. E, juntar para que? Para passar num triturador (As folhas já secas) e 
dar como ração para Bovinos ou Ovinos devido ao seu bom teor de proteína.  Dar para os 
Bovinos misturando as folhas secas trituradas com um pouco de milho triturado ou palma 
forrageira para melhorar a palatabilidade.

Depois do ano X, continua também usando as folhas como ração para animais porque a 
quantidade é cada vez maior.

Durante a estação das chuvas,podemos também,  colocar Ovinos para aproveitar a pasta-
gem que nasce entre as árvores. É outra boa renda a partir do ano IV.



23

Mo g n o  -  P a r a  I n i c i a n t e s

COMERCIALIZAÇÃO

No início, de 2012 a 2015, existiam muitas dúvidas sobre o Mogno tais como: Onde 
arranjar Mudas, adubação, irrigação, espaçamentos, produtividade e tantas outras dúvidas 
devido ser uma atividade nova.

Hoje a maior dúvida é sobre comercialização, mas é fácil esclarecer as soluções que apre-
sentamos até por comparações e parábolas. Então vamos à primeira comparação: Se você 
tiver um Boi para vender, você vende? E se for 05? E se for 500 Bois?

É simples, um Boi você vende até no Pequeno Vilarejo onde você mora. Se for cinco Bois 
você vende Cidade Sede de seu Município e se for quinhentos Bois você vende para os Fri-
gorí? cos das grandes Cidades. Com madeira, será semelhante.

Distintos Leitores, vocês sabiam que lá pelos anos 50 e 60 do século passado (1950 a 
1960), as Pessoas do Interior do Ceará já exportavam Algodão e Cera de Carnaúba para a 
Europa? Se não sabiam, ? quem sabendo agora que existiam os escritórios de apoio para ex-
portação em Fortaleza que faziam toda a tramitação e a logística da época. Tudo isso porque 
existia o produto para exportar.

Voltando ao Mogno, se o Produtor tiver 20 Árvores para vender, ele venderá na Serraria 
da Cidade dele. Se tiver 500 Árvores para vender, venderá nos Polos Moveleiros do Ceará ou 
de outros Estados. Se tiver 1.000, 10.000 ou mais Árvores, poderá fazer exportação porque o 
Mercado Mundial de Mogno tem boa procura.

Como vamos fazer para exportar? Não é problema porque, quando tiver produção sur-
girão os Exportadores Especializados. E, enquanto a produção for Pequena e Média (Até os 
próximos 20 ou 30 anos), o próprio mercado interno do Brasil tem condições de consumir.

IV - Um Metro Cúbico Mogno = R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00;

V – Uma (01) Árvore “poderá” render R$ 1.000,00 (um mil reais);

VI - Cem (100) Árvores “poderão” render R$ 100.000,00 (cem mil reais);

VI - Mil (1.000) Árvores “poderão” render R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
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MERCADO 

Esta é uma dúvida que existe em muita gente que pensa em plantar Mogno mas, com 
nossos esclarecimentos, irão concluir que o MERCADO é um ponto muito forte e bom na 
atividade de Re! orestamento desta Espécie Florestal Nobre.

A nível de Planeta, já está começando o “apagão de madeiras nobres” uma vez que a 
oferta não está dando para atender as procuras existentes. E este fato vai bene? ciar muito a 
quem plantou, quem está plantando e a quem vai plantar nos próximos anos.  Existem duas 
maneiras de corrigir esta falta de oferta de madeiras nobres.  A primeira é voltar a destruir 
as Florestas Nativas e a segunda é fazer muitos (Muitos mesmos) plantios para ter Madeira 
Nobre para ofertar no futuro.

A primeira forma (Madeira de Florestas Nativas) é impossível porque as Leis Ambientais 
e a Sociedade não permitem mais este retrocesso. E a segunda forma (Plantar Florestas), não 
será resolvida porque pouca gente está plantando a nível global. Isto nos leva a conclusão 
óbvia de que sempre haverá compradores de madeira e a preços cada vez melhores.

No Estado do Ceará existem mais de 700 Indústrias Moveleiras entre pequenas, médias 
e grandes. Somente no Município de Marco-Ce, no Polo Moveleiro, existem 27 Indústrias 
entre médias e grandes com uma enorme capacidade de consumo de Madeiras Nobres. A 
partir destes dados e sem precisar os números de São Paulo, é possível entender o tamanho 
do Mercado Nacional que apresenta boas perspectivas para quem quer plantar Mogno.

Os conhecedores do assunto nos dizem que, somente o Mercado Nacional, tem capaci-
dade de consumir todas as madeiras nobres que serão produzidas por muito tempo. Mas, 
quem preferir vender para o Mercado Externo, existe a vantajosa ZPE do Porto do Pecém 
que é uma janela aberta do Ceará para o mundo.  A ZPE do Pecém não é só uma janela do 
Ceará para o Mundo, é uma janela do Brasil para o Mundo devido a sua localização geográ-
? ca e pelas vantagens alfandegárias de dispensas de impostos além de ter a vantagem de ser 
a única em funcionamento no Brasil até hoje.

A Construção Civil é outro consumidor de grandes quantidades de madeiras nobres para 
portas, janelas, esquadrias e bancadas o que tornará cada vez mais crescente o consumo de 
madeiras nobres enquanto que a oferta continuará pequena porque os plantios estão abaixo 
das necessidades.

Estudos do WWF (World Wide Fund for Nature) dizem que a demanda (Procura) por 
madeira nobre até 2050 vai triplicar e que vai precisar de 250 milhões de hectares de ! o-
restas para atender essa procura. Diz também o WWF que a grande valorização será das 
madeiras de Florestas Plantadas pelo fato delas retirarem a pressão sobre a derrubada das 
Florestas Nativas.
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TESTEMUNHOS E
EXEMPLOS

I - TONTONIO ROSA

É Engenheiro Agrônomo, é um dos Pioneiros no plantio de Mogno do Ceará e já deixou 
sua história escrita quando implantou o Primeiro Viveiro Legalizado de Mogno de nosso 
Estado na Fazenda Maravilha em Nova Russas-Ce.

II - DR. JOARI 

Dr. Joarí, apenas com o seu gostar de Meio Ambiente, plantou e cuidou de 300 árvores de 
Mogno em Aurora, Ceará, lá pelos anos de 2012. Um parente que reside no Sudeste mandou 
as mudas e Ele as plantou e cuidou. É um dos pioneiros do Mogno no Ceará.

III - Dr. RAIMUNDO SÁTIRO 

Fez seu próprio Viveiro e plantou seus primeiros 2.000 Mognos que hoje estão com 08 
anos. Continuou plantando e difundindo a ideia no Cariri tendo, atualmente, mais de 7.000 
Mognos com várias idades. É outro apaixonado por Meio Ambiente.

IV - HENRIQUE ARAGÃO

Empresário de Fortaleza que migrou para o Agronegócio, implantou seu próprio Vivei-
ro também Legalizado. Já tem mais de 20.000 Árvores de Mogno com idades de um a oito 
anos sendo um bom Viveirista, divulgador do Mogno e um dos Pioneiros do Mogno aqui 
no Ceará.

V - ZÉ JORGE

Está incluído entre os cinco primeiros plantadores de Mogno de Nova Russas. Tem 300 
Árvores de Mogno com 08 anos de idade na Fazenda Extremas.

VI - PEDRO VERAS 

Jovem Re! orestador, Funcionário Público e Plantador de Mogno. Começou com 600 
Mognos em 2014 e hoje já tem cerca de 2.400 Mognos com idades de 03 a 07 anos. Seus 
plantios estão na Fazenda Maravilha em Nova Russas.

Ao estudarmos mais sobre produção de madeiras nobre no mundo inteiro, observamos 
que o Brasil oferece ótimas condições pelo clima tropical em que as árvores podem produzir 
madeiras em bem menos tempo (10 a 20 anos) enquanto que as árvores de clima temperado 
ou frio precisam de 40 a 60 anos para produzirem madeira.

A conclusão deste item MERCADO é que poderemos implantar nossos Re! orestamen-
tos com Mognos porque, a nível de Ceará, de Brasil e de Planeta, o mercado é favorável para 
a venda de Produtos da Base Florestal de Madeiras Nobres de Florestas Plantadas.
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VII - MARCELO EVARISTO

É o primeiro Estudante Re! orestador com Mogno do Estado do Ceará. Plantou 50 Mog-
nos em 2015, depois plantou 200, 250 e 500. Hoje tem 1.000 Árvores de Mogno com idades 
variando de 03 a 05 anos. Seu plantio é em Angola, município de Ararendá.

VIII - STENIO MAIA 

Trata-se de um Empresário de Morada Nova, Ceará, que plantou 8.000 Árvores de 
Mogno em 2018 e depois mais 7.000 em 2020 tendo hoje 15.000 Mognos. Plantou no 
município de Banabuiú.

IX - RICARDO LUNA

Mognista de Barbalha que, no terreno de seu Sogro, plantou 900 Mognos em 2017 no 
Município de Barbalha.  

X - OSMARINA COSTA

Uma Mãe Re! orestadora (Viúva) da Localidade de Oriente em Tamboril-Ce que plan-
tou (Ela mesmo) 200 Mognos, os quais já estão com 04 a 06 metros de altura. Seu plano é 
continuar plantando para chegar em 500 e depois em 1.000 árvores nos próximos anos. Ela 
mesmo é quem irriga, poda e cuida de outros tratos culturais. Nas tarefas mais pesadas, Ela 
contrata um Trabalhador.

XI - BETE DIAS

Plantou 80 Árvores de Mogno em 2013 para ajudar pagar a Faculdade do Filho com as 
colheitas que for fazendo daqui a cinco anos. Quando plantou, seu Filho era um Garoto de 
seis anos. Parece que o plano vai dar certo, os Mognos já estão muito grandes com toras de 
20 a 25 cm de diâmetro. Quando o seu ? lho estiver na faculdade lá por 2025, ela pagará a 
faculdade com a venda das colheitas dos Mognos.

XII - ZEZINHO DE IPUEIRAS

Apicultor, Agricultor e Pedreiro que plantou e cuida muito bem de 150 Árvores de Mog-
nos em 03 anos. Por não ter água de poço (sua água é de uma cisterna de enxurrada). Plantou 
50 em cada ano e foi valorizando cada litro d’água que colocava nas plantas naquele período 
de Secas (2015/2016/2017) tendo se transformado num excelente exemplo de e? ciência no 
uso da água tão pouca que dispunha.

XIII - EDENIR

Engenheiro Agrônomo de Russas-Ce que plantou 700 Mognos em 2018 e continuou 
plantando. Já tem 2.000 Mognos e é um bom divulgador do Mogno no Vale do Jaguaribe.

XIV – EDMUNDO 

Fez o seu plantio de Mognos em 2020 em Morada Nova, no modelo de Agro Floresta no 
Sistema UFIS - Unidade Familiar Integrada Sustentável com 800 Mognos, 200 Ipês e várias 
outras espécies e atividades como Moringa, Leucena, um Criatório de Frango Caipira (No 
centro), Hortaliças e Fruteiras.
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XV - MICHAEL 

Comerciante e Produtor Rural de Santo Antônio em Ararendá-Ce que começou com 400 
Mognos em 2016 e hoje já tem 3.150 Árvores com idades de um a quatro anos.

XVI - GUTENBERG LIRA

Jovem MS em Zootecnia de Ipueiras que plantou 180 Árvores de Mogno em 2015 e que 
depois plantou 800 em 2017. É um Pioneiro do Mogno em Ipueiras sendo também um ex-
celente Apicultor e Palestrante em Eventos de Mogno.

LIVROS

I - Cedro e Mogno no Semiárido

- Autor Francisco das Chagas Rosa (Chico Rosa) - 2016;

II - Mogno-africano – atualidades e perspectivas do cultivo no Brasil 

- EMBRAPA - 2019.

CANAL YOUTUBE

CHICO ROSA MOGNO 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCRR8X3WaMJUH13HG1Lt07Kw.

FONTES DE CONSULTAS PARA LEITORES



28

Mo g n o  -  P a r a  I n i c i a n t e s

CONCLUSÕES

PRIMEIRA

Antes de começar um plantio, é sempre bom visitar uma área que já esteja plantada 
com Mogno. No Estado do Ceará é bem fácil porque, até a data desta Publicação, já 
tem Mogno plantado em 80 Municípios. Se não tiver no seu Município, tem em algum 
Município próximo.

SEGUNDA

Tem que fazer a implantação do empreendimento ! orestal (Nem que sejam poucas 
árvores) sempre com um bom planejamento e com orientações técnicas básicas como as 
desta ou de outras Publicações.

TERCEIRA

Ter paciência e saber que a atividade de Re! orestamento é de longo prazo sabendo viver e 
trabalhar cada época do empreendimento em seu devido tempo. A Bíblia diz que tem época 
para plantar e época para colher. Tem tempo para tudo, inclusive “para cuidar”.

QUARTA

Os resultados serão altamente compensadores para o bolso do Produtor, para o Meio 
Ambiente, para a Sociedade com melhoria de renda dos Produtores e para a elevação do PIB 
do seu Município e do seu Estado.

QUINTA

Para implantar um Projeto de Mogno, não precisa abandonar a atividade principal 
do plantador. Pode ser Funcionário Público e plantar Mogno, pode ser Comerciante e 
plantar Mogno, pode ser Profissional Liberal e plantar Mogno ou pode ser Pecuarista e 
plantar Mogno.
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GALERIA DE MOGNO NO CEARÁ

Viveiro Maravilha em Nova Russas - Ceará

Palestras em Várzea Alegre - Ceará

Mogno com 06 anos do Pedro Veras na Fazenda Maravilha em Nova Russas - Ceará

Tudo começa com o saber

Mudas para plantio
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Mogno com 01 ano em Morada Nova - Ceará Mogno com 02 anos Fazenda 
Raposa - Nova Russas - Ceará

Mogno com 04 anos do Zezinho 
em Areial - Ipueiras - Ceará

Tora de Mogno em Palestra no PEC 2018

Mogno com 05 anos do Michael em Santo Antônio 
-  Ararendá - Ceará

Mogno com 1 ano do Leandro 
em Novo Oriente - Ceará
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Mognos do Erivan Rocha em 
Vila André - Nova Russas - 

Ceará.

Henrique Aragão, o maior 
plantador de Mogno do Ceará 

em Viçosa do Ceará.

Mogno com 07 anos do Sr. 
Jonas em Ipueiras - Ceará

Tontônio Rosa, mogno de 01 
ano na Fazenda Raposa - Nova 

Russas - Ceará

Mogno 68, plantado no 
natalício de Chico Rosa 

Mogno em Barbalha - Ceará do 
Produtor Ricardo Luna

Mogno do Dr. Hélio Chaves 
com 7 anos em São Luís do 

Curú - Ceará

Mabel e Valberto na Floresta 
de Mogno do Mognista 

Pedro Veras 

 Dr. Raimundo Sátiro com seu 
Mogno 01 de 09 anos.

Crianças em des? le escolar em 
Nova Russas - Ceará 

Mogno do Produto Fernando 
Theorga em Morada Nova - 

Ceará 

Mogno do Produtor Rodrigo 
Major em Santana do Cariri - 

Ceará

Distribuição de Mudas de 
Mogno em Escolas de Nova 

Russas - Ceará

Crianças plantando uma Mini 
Floresta de Mogno na Escola 

em Nova Russas - Ceará 

Visitas de Estudantes nas 
Florestas de Mogno em Nova 

Russas - Ceará 

Visita de Estudantes nas Flores-
tas de Mognos em Nova Russas 

- Ceará 
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Mognos em Pacajus - Ceará 
com Produtor Roberto Cariri

Mognos na Faz. Maravilha em 
Nova Russas com os Irmãos 

Chico, Zezé e Bosco Rosa

Poda de Mogno em Barbalha 
- Ceará no Produtor Ricardo 

Luna

Mogno em Ipueiras - Ceará 
com 04 anos 

Mognos com 01 ano em Pitom-
beira, Nova Russas - Ceará

Mognos com 07 anos em Água 
Branca/Ipaporanga - Ceará do 

Produtor Sebastião Mano

Mognos com 08 anos em 
Morada Nova - Ceará do  
Produtor Clayton Castro

Mogno na Fazenda Oriente 
em Tamboril - Ceará da Mãe 
Reflorestadora Mara Costa

Rebrotamento de MognoMudas em Germinação no 
Viveiro Maravilha

Mognos com 10 meses do Produtor e Agrônomo Batista Moura 
em Cedro - Ceará

Mognos com 01 ano em Ba-
nabuiú - Ceará do Empresário 

Stenio Maia

Mognos ao cair da tarde Estagiárias de Agropecuária em 
Irapuá/Nova Russas - Ceará do 

Produtor Marquinhos
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Mognos em Tamboril - Ceará nas Oliveiras Transporte de Mudas do 
Viveiro Maravilha

Mognos do Edenir em 
Russas - Ceará

Poda de MognoMogno em Ipaporanga - Ceará 
com 2 anos

Mognos de Soraya Martins em Crateús - Ceará com 01 ano

Leandro medindo seus Mog-
nos recém plantados em Novo 

Oriente - Ceará

Mognista Pedro Veras em 
Canindezinho, Nova Russas - 

Ceará

Mognos em Irapuá do 
Mognista Marquinhos em 

Nova Russas - Ceará

Mogno consorciado com 
Maracujá

Começando plantio em Mun-
dú, Tamboril - Ceará

Mudas recém plantadas e 
mangueira de gotejamento

Mogno consorciado com Milho em Ipueiras - Ceará
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