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Prefácio
João Paulo Ribeiro Capobianco *

Um trabalho “pé no chão”. Essa é a essência do trabalho
da Apremavi, se fosse para resumi-lo em apenas uma frase. Conheço a Apremavi há mais de 15 anos, quando eu
ainda estava na Fundação SOS Mata Atlântica e, durante
a Rio-92, juntamente com outras ONGs, participamos
da criação da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Há 10
anos tive a oportunidade de visitar Atalanta e o Vale do
Itajaí e ver de perto o que vinha sendo feito em busca do
desenvolvimento sustentável naquela região, onde predominam as pequenas propriedades rurais.
Uma organização que conseguiu aliar teoria e prática,
envolvendo diretamente os pequenos produtores rurais
na discussão e solução concreta dos problemas ambientais. Aliando o conhecimento técnico, ao conhecimento
prático dos produtores sobre o uso da terra, desenvolveu
ações de gestão do território agrícola que incluem a conservação e enriquecimento ecológico dos remanescentes
florestais, a recuperação de matas ciliares, a destinação dos
resíduos e a agricultura orgânica.
Um trabalho fortemente apoiado em atividades de capacitação, para o qual a Apremavi editou vídeos, cartilhas e
livros, sempre retratando a realidade da região e apontando soluções práticas para os problemas. Como exemplo,
vale citar o livro “A Mata Atlântica e Você – como preservar, recuperar e se beneficiar da mais ameaçada floresta brasileira”(2002), que reuniu opiniões de especialistas
em Mata Atlântica e apresentou orientações objetivas e
concretas para serem seguidas e aplicadas no dia-a-dia de
proprietários rurais.

Dentre os diversos trabalhos da Apremavi, merece especial
destaque a produção de mudas de árvores nativas, iniciada
há 20 anos, quando muito poucos falavam em plantar
árvores nativas no Brasil. Naquela época existia pouco
conhecimento sobre a coleta de sementes, produção de
mudas e plantio em campo. Mesmo assim, a Apremavi
enfrentou o desafio e este livro: “No Jardim das Florestas”
retrata essa importante trajetória de realizações.
É importante que esse trabalho “pé no chão” seja cada
vez mais consolidado, e nisto a Apremavi também tem
inovado, buscando parcerias e cooperação junto a prefeituras, instituições de pesquisa e empresas. Dessa forma,
tem conseguido atrair para a agenda ambiental setores
que tradicionalmente estiveram omissos das questões ambientais do país, mas que são vitais quando se fala em
recuperação da Mata Atlântica.
O sucesso alcançado nestes 20 anos coloca a Apremavi
diante de um outro grande desafio. É fundamental que os
resultados desse trabalho sejam amplamente divulgados
e difundidos para outras regiões do país, por diferentes
formas e veículos de comunicação e mídia
* Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente

É fundamental ressaltar que o trabalho da Apremavi com
os proprietários rurais, em especial os pequenos, desmistifica e viabiliza uma das questões mais difíceis, que é
o envolvimento do produtor rural na agenda ambiental,
demonstrando que mesmo na pequena propriedade rural
é possível produzir e conservar, observando a legislação
ambiental.
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Apresentação
Miriam Prochnow

O livro “No Jardim das Florestas” é uma semente. Uma
semente que contém o que poderíamos chamar de código genético da Apremavi. A Apremavi, que um dia também já foi uma semente, cresceu devagar – como quase
todas as árvores – está em plena fase produtiva e ainda
tem muito a contribuir para a preservação da natureza.
Essa semente, “No Jardim das Florestas”, traz um pouco
da história que foi produzida ao longo dos 20 anos de
existência da Apremavi, fala de seus ideais, de sua filosofia
e de sua maneira de trabalhar.
Pretende ensinar a coletar sementes, a semeá-las, a transformá-las em mudas de árvores, a plantar essas mudas, a
recuperar áreas e embelezar paisagens. Mostra caminhos
trilhados, desafios assumidos, obstáculos superados e lições aprendidas. Mostra que, quando se acredita no objetivo e se está disposto a observar e aprender com os
desafios, toda história tem um final feliz.
Essa semente pretende estimular e inspirar ações em prol
da natureza, em todos aqueles que tiverem contato com
ela. Que ela seja lançada em um terreno fértil, para que
possamos, em um futuro muito próximo, ter muitas florestas em nossos jardins e em nossos corações e, com isso,
contribuir de forma fundamental para a conservação da
Mata Atlântica e dos outros Biomas brasileiros.
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A história de um jardim

A história de um jardim
Wigold Bertoldo Schäffer

Quando nasceu a idéia de produzir um livro sobre o viveiro de mudas de
árvores nativas da Apremavi, pediram-me para que eu escrevesse um pouco
sobre como e por quê surgiu este viveiro. Bom, pra começar, o nome Jardim
das Florestas foi idéia do ambientalista Augusto J. Hoffmann, um plantador
de milhares de árvores e colaborador da Apremavi.
Para escrever sobre como se iniciou o viveiro, é necessário voltar um pouco no tempo, relembrar algumas histórias, pessoas e fatos. A começar por mim mesmo, nasci em
1959, na Serra do Pitoco, hoje município de Atalanta-SC,
numa época em que a luz elétrica e a televisão ainda não
haviam chegado naqueles cantos do mundo. A primeira
vez que assisti a um programa de televisão foi na Copa
do Mundo de 1970, num dos únicos dois aparelhos de
TV que havia no município. O sinal da televisão era fraco
e víamos mais chuvisco que imagens, ainda em preto e
branco, mas o Brasil foi Tri Campeão do Mundo e nós
ficamos maravilhados com o futebol e com a TV, que
chegaria na casa do meu pai, já a cores, juntamente com
a luz elétrica, somente em 1977. Foi um acontecimento
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comemorado com uma semana de festas na comunidade.
Mais tarde também aprenderia que a geração de eletricidade tem lá seus problemas ambientais, mas isso já é uma
outra história...
Em 1964, aos cinco anos, plantei minhas primeiras sementes de araucária. Naquele tempo, a cada ano, os colonos da região desmatavam em média de um a dois
hectares para fazer roças de coivara. Assim era chamada
a roça feita em área de floresta virgem recém-desmatada.
Meus pais também estavam fazendo as últimas roças de
coivara no terreno deles. Eram as últimas roças, porque
os terrenos comprados, em plena mata virgem, no final
da década de 1930, tinham em média 25 hectares e as

Primeira serraria do município de Atalanta. Década de 1940.

matas estavam chegando ao fim. No
terreno do meu pai havia, em 1970,
apenas três hectares de mata virgem,
área que nunca foi cortada porque
protegia duas nascentes d’água.
Minha mãe conta que eu ficava
muito impressionado com as derrubadas e perguntava com insistência
porque eles faziam isso. Eu também
reclamava que se eles continuassem
derrubando matas daquele jeito,
quando eu crescesse não haveria
mais árvores para meus filhos e netos. Diante de minhas reclamações
meu pai resolveu me dar umas sementes de araucária e me ensinou
a plantá-las. Eu as plantei com uma
enxadinha ao longo de uma cerca,
uma ao lado de cada palanque, ao
todo umas 100 sementes. Lembrome que muitas das sementes germinaram e eu acompanhei, ano a ano,
o crescimento dos pinheirinhos.
Vários deles viraram árvores de natal ao longo do tempo. Outros, 30
anos mais tarde, foram cortados e
a madeira serviu para construir o
galpão do atual viveiro da Apremavi. Hoje ainda existem uns 15 pinheiros daqueles, já bem grandes,
produzindo sementes.
É sempre bom lembrar que na década de 1960, para ir à escola nos quatro anos do ensino primário, eu precisava andar a pé cerca de 4 km, e nos
4 anos de ginásio (era assim o nome
do ensino fundamental na época) a

Wigold com Miriam
e Gabriela ao lado de
uma das araucárias
plantadas em 1964.
Carolina com uma
das primeiras mudas
do viveiro.
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d istância era de 7,8 km (ida e
volta 15,6 km), também a pé.
Raramente se conseguia uma
carona com alguma carroça
ou uma caçamba da prefeitura, que na época iniciou a pavimentação das
estradas do município.
Já no inverno, nos meses
de junho, julho e agosto, muitas vezes com frio
abaixo de zero, ir à escola era uma aventura à parte.
Quando chovia, o jeito era
andar descalço na estrada de terra. Os chinelos “havaianas” ou as
“congas” (um tipo de tênis de pano
bem simples que os agricultores às
vezes conseguiam comprar para os
filhos) eram levados dentro da bolsa. Tudo enfrentado com alegria por
quem tinha vontade de estudar para
mais tarde poder cursar uma faculdade, coisa que até então só uns poucos naquele município haviam feito.
Não faz tanto tempo assim, mas nos
meus tempos de menino, computador pessoal, internet, telefone celular
eram parte apenas dos filmes de ficção mais ousados.
Naqueles tempos, era comum os agricultores irem para a roça com a enxada
ou machado em um dos ombros e a
espingarda no outro. Bicho, fosse pássaro ou mamífero, tinha que ser morto, às vezes para comer e outras porque acreditavam que poderia trazer
prejuízos, arrancando milho recémplantado ou pegando algum frango
no terreiro. Os meninos desde cedo
aprendiam com os pais a lida na roça
e também a caçar passarinhos com estilingue e a correr atrás de borboletas.
Como não havia TV, nem campo de
futebol para a criançada brincar aos
domingos, presente de natal e páscoa,
não raro, era um estilingue. Assim os
adultos se livravam da algazarra dos
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Miriam e Edith cuidando das primeiras
mudinhas no viveiro.
meninos e, aos domingos, podiam
jogar cartas com mais tranquilidade,
sem barulho por perto.
Na adolescência, lendo uma revista,
descobri que a melhor e mais divertida maneira de “caçar” borboletas
e passarinhos era fazê-lo com uma
máquina fotográfica. Esse foi certamente o momento em que percebi
a importância da preservação da natureza, mesmo sem saber que existia
um movimento mundial em prol do
meio ambiente.
Aos 16 anos, após concluir o ginásio, fui estudar em Rio do Sul,
cidade a 50 Km de Atalanta, onde
havia segundo grau (ensino médio) e faculdade. Trabalhei alguns
anos como garçom num bar e numa
churrascaria da cidade. Após economizar durante um ano inteiro consegui comprar a primeira máquina
fotográfica “Kodak”. Depois disso, à
medida que conseguia economizar

um dinheirinho, fui comprando outras máquinas fotográficas e também
filmadoras melhores. Hoje, o resultado disso são milhares de fotos tiradas nas mais diferentes regiões do
Brasil e centenas de horas de imagens gravadas em vídeo, que servem
para ilustrar materiais de divulgação
e vídeos educativos da Apremavi, do
Ministério do Meio Ambiente e outras instituições, quase sempre cedidas gratuitamente.
Era inverno, mês de julho do ano
de 1980. Num domingo pela manhã meu pai me convidou para irmos buscar umas mudas de árvores
na mata ainda existente no terreno
dele. Havia restado cerca de 3 hectares de mata primária do terreno de
25 hectares, localizado ao pé da Serra do Pitoco, comunidade de Alto
Dona Luiza, município de Atalanta, região central de Santa Catarina.
Seu Daniel havia chegado na região
aos cinco anos de idade, em 1938,

juntamente com seus pais, seis irmãs e um irmão. Não só
assistiu, mas também ajudou a “abrir” as matas da região
para agricultura e pastagens.
Apesar de pequena, aquela matinha é hoje um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica da região onde
houve pouca interferência humana direta. Ainda podemos encontrar exemplares de cedro, ipê-roxo, figueira,
cabeçuda, peroba, gabiroba e muitas outras espécies. Tem
também as “duas marias”, dois exemplares gigantes de
maria-mole, assim batizados pelo meu pai, por estarem
muito próximos um ao outro.
Meu pai, além de agricultor, era marceneiro de profissão,
daqueles que conheciam como ninguém os nomes populares das árvores da região, especialmente aquelas que
forneciam madeira para construção de casas ou móveis.
Naquele domingo aprendi muito sobre a mata e, depois
de algumas horas, voltamos para casa com diversas mudas de cedro, ipê-roxo, peroba, araçá-mulato, guamirim,
jacarandá, tanheiro e outras. Essa não era a primeira vez
que ele ia buscar mudinhas. No mesmo dia plantamos
as mudas ao lado da casa. Hoje, quem visita minha mãe
encontra lá um pequeno bosque com essas árvores, algumas com mais de 15 metros de altura.

Durante o passeio na mata, além de pegar algumas mudinhas, encontramos também algumas sementes. Voltamos
para casa com duas dezenas de sementes de cedro, guamirim, gabiroba e araçá. Descobrimos, desde logo, que
coletar sementes não era uma tarefa muito simples. Cada
espécie de árvore tem sua época de floração e maturação dos frutos, algumas árvores são altas, outras produzem
poucas sementes, outras ainda têm frutos que atraem animais que as usam como alimento.
Uma vez coletadas, as sementes precisavam ser plantadas.
Nós morávamos numa casa de madeira em Ibirama, cidade
a 70 km de Atalanta. A casa tinha um quintal minúsculo.
No mesmo dia, ainda em Atalanta, recolhemos um pouco

Comecei a acompanhar o crescimento das mudinhas
plantadas e a verificar que nem todas cresciam da forma
esperada. Meu pai dizia que muitas delas, apesar dos cuidados, não cresciam, ou quando cresciam, demoravam
uns dois ou três anos para iniciar um crescimento desejável. Segundo observações dele, isso ocorria porque as
raízes eram danificadas na hora em que eram arrancadas
e também em função da mudança de um ambiente com
pouca luz no interior da mata para um ambiente com
muita luz e sol direto.
Alguns anos depois, em 1985, fomos novamente buscar
umas mudinhas para replantar algumas que ainda não
haviam crescido. Na ocasião eu já estava casado com a
Miriam, que participou do trabalho. O meu pai nos explicou que ia pegar mudinhas na mata porque não havia
nenhum viveiro naquela região que as produzisse. Durante a conversa surgiu a idéia de começar a produzir mudas
de árvores nativas, isto poderia diminuir ou acabar com o
problema da mudança brusca de ambiente, uma vez que
as mudinhas poderiam, desde logo, crescer em ambientes
mais ensolarados e, além disso, ao serem produzidas numa
embalagem, as raízes não seriam afetadas no momento do
plantio, favorecendo assim o seu crescimento.

Wigold ao lado de árvore centenária
e suas mudinhas, germinadas no
meio da mata.
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de terra e levamos no fusquinha para Ibirama. Na época,
eu já trabalhava no Banco do Brasil em Ibirama e a Miriam era professora naquela cidade. À noite, procuramos
garrafas plásticas, saquinhos de leite e outros recipientes e
os transformamos em embalagens para as primeiras vinte
sementinhas. Acomodamos as embalagens num cantinho
do quintal, no fundo de casa, e a cada dia monitoramos a
germinação. Das vinte sementes nasceram 18 mudinhas.
Com essas primeiras sementinhas foi também plantada a
semente do Viveiro Jardim das Florestas, que uns sete anos
mais tarde seria transferido para Atalanta.
Na década de 1980, foram devastados, por madeireiros
da região, os 14.000 hectares da Terra Indígena Ibirama,
no atual município de José Boiteux. Acompanhamos de

As “18 mudinhas” no fundo do
quintal. Nascia o Jardim das Florestas.

perto esse crime ambiental, que as autoridades assistiram
sem nenhuma providência efetiva. Pior, diversos prefeitos
e vereadores da época eram madeireiros e participaram
desse verdadeiro massacre da floresta.
Em meados da década de 1980 ainda não era comum
encontrar informações, livros, textos ou matérias na imprensa sobre a problemática ambiental. Certo dia um
amigo me emprestou o livro “O Fim do Futuro” de José
A. Lutzenberger. Li o livro no mesmo dia e depois reli
diversas vezes. As informações contidas no livro me impressionaram pela clareza, objetividade e pela dura realidade ambiental brasileira que retratavam. A nossa geração
estava realmente a passos largos, em direção ao fim do
futuro das próximas gerações.
O livro me impressionou tanto que procurei o endereço
do Lutzenberger e escrevi uma carta a ele encomendando
50 exemplares. Dias depois, recebi uma ligação do Augusto Carneiro, parceiro de Lutzenberger, animado com
a encomenda e querendo saber se eu era comerciante ou
revendedor de livros. Informei que ficara impressionado
com o livro e que resolvera dar de presente de natal, um
exemplar do livro, a cada um dos prefeitos da região do
Vale do Itajaí. Apenas para registrar, nenhum dos prefeitos
acusou o recebimento ou agradeceu pelo presente. Quanto ao Dr. Carneiro, tive a oportunidade de revê-lo na Semana da Mata Atlântica de 2007 em Porto Alegre, onde
recebeu o prêmio Amigo da Mata Atlântica, da Rede de
ONGs da Mata Atlântica. É sem dúvida uma das pessoas
que mais contribuíram para a conservação do meio ambiente no Brasil. É também a pessoa que mais adquiriu e
distribuiu livros da Apremavi, cerca de 500 exemplares.
Indignados com a devastação da Terra Indígena Ibirama,
no ano de 1986 iniciamos um movimento para criar uma
organização ambientalista em Ibirama. Primeiro, com a
ajuda do Philipp1 e do Orival2, elaboramos um manifesto
denunciando a destruição da reserva indígena e depois
convidamos amigos e conhecidos, umas 200 pessoas, para
fazerem parte dessa empreitada. Finalmente, no dia 09 de

Philipp Stumpe – Foi funcionário do Banco do Brasil na
década de 1980. Sócio-fundador e primeiro Secretário da
Apremavi.

1

Orival Grahl – Também funcionário do Banco do Brasil
de Ibirama na época. Sócio-fundador e primeiro Tesoureiro
da Apremavi. Ainda hoje trabalha no Banco do Brasil, em
Brasília - DF.

2

Mauri, Calinho e Catia
limpam sementes.
julho de 1987, um grupo de 20 pessoas se reuniu no Colégio Hamonia em Ibirama e 19 delas aceitaram o desafio
de criar uma associação de defesa do meio ambiente, assinando então a ata de fundação da Apremavi. Atualmente
a Apremavi tem mais de 300 sócios.
Quando a Apremavi foi criada, o viveiro, ainda caseiro, já
dava seus primeiros passos. A cada dia, mais e mais mudinhas eram produzidas e já começava a faltar lugar para
acomodá-las no quintal de casa. Diversas crianças da vizinhança, curiosas e voluntárias, começaram a ajudar no
enchimento das embalagens e no plantio das sementes.
Passados uns dois anos, o viveiro já atingia a marca de
mil mudinhas produzidas. No dia 05 de junho de 1987,
algumas mudinhas foram plantadas na praça em frente ao
Banco do Brasil de Ibirama e hoje essas árvores fornecem
sombra para quem senta lá para descansar.
A Apremavi também dava seus primeiros passos, sempre
procurando fazer educação ambiental, criticando as políticas públicas inadequadas e denunciando os agressores do
meio ambiente e, ao mesmo tempo, demonstrando que
era possível fazer as coisas de forma diferente.

Essa inesperada resposta em forma de pergunta trouxenos uma lição: a nossa tarefa para mudar a forma de utilizar a floresta e tratar o meio ambiente se mostrava muito
mais complicada do que havíamos imaginado. Naquela
época, assim como hoje, nem tudo o que é ambientalmente correto era aceito pelas pessoas, porque muitas
vezes o meio de vida delas dependia exatamente da for-

Nessa luta para “mudar o mundo”, ou pelo
menos uma partezinha dele, um dia fomos perguntar a um madeireiro se ele
não poderia nos fornecer sementes de
canela-preta e canela-sassafrás. Para
nossa surpresa, a resposta dele veio
em forma de outra pergunta: E sassafrás dá semente? Nada mal a ignorância do distinto senhor de uns 70
anos, que passara pelo menos uns 60
cortando árvores de canela sassafrás,
canela preta, cedro, peroba, louro, entre outras espécies. Com isso construíra sua “fortuna” particular e ajudara a
“desenvolver” a região, sem, no entanto,
deixar muitas perspectivas para as gerações
futuras, inclusive seus próprios filhos e netos!
Para quem não sabe, essas espécies de árvores dão sementes, muitas sementes, e elas são quase do tamanho de
uma azeitona.

Milton, Gilberto, Miriam e Wigold
na Rio-92.
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ma como utilizavam, insustentavelmente, os recursos naturais e tratavam o meio ambiente.
A respeito das sementes, tivemos que iniciar um aprendizado sobre épocas de floração e frutificação, formas de
coleta e armazenamento e também sobre o processo de
semeadura e replantio. A literatura sobre o assunto era
muito rara. Isso fez com que eu me aventurasse a escrever um livrinho falando sobre sementes: “Quanto Vale
uma Semente de Árvore Nativa”, publicado pela editora
da Universidade Regional de Blumenau (FURB), com
o apoio da Professora e ambientalista Lucia Sevegnani.
O livro “Quanto Vale uma Semente de Árvore Nativa”
trouxe muitas perguntas e poucas respostas: “Quanto vale
uma semente de ipê? Uma semente de araucária? Quan-

Mauri e Paulo Sérgio (Bilu)
construindo Canteiros em Atalanta.
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Ivo Knaul – Foi funcionário da Apremavi de 1996 a 2004.

to vale uma semente de…? Será que o homem tem feito
a sua parte para garantir a sobrevivência e a evolução das
florestas nativas? O homem tem espalhado ou plantado
as sementes como fazem os outros seres vivos? Ou o
homem só tem se preocupado em derrubar árvores para
construir casas, cozinhar feijão, secar fumo, secar tijolos,
aquecer caldeiras, assar churrasco,...? Pode-se avaliar o
valor da semente de uma araucária de 200 anos ou de
uma imbuia de 1.000 anos?”
Apresentou também os primeiros resultados sobre coleta de sementes e plantio de árvores: “Há alguns anos,
eu e minha esposa, estamos por experiência, plantando
sementes de árvores nativas, num pequeno viveiro instalado no jardim da nossa casa. Já obtivemos alguns excelentes resultados e a partir deles, começamos a fazer um

controle de tempo e porcentagem de germinação. Eis
o resultado de algumas das nossas experiências: de 38
sementes de peroba plantadas, nasceram 37, quase 100%
de germinação; de 20 sementes de sassafrás, nasceram 18,
90% de germinação, de 200 sementes de ingá-macaco,
germinaram 183, também mais de 90%; de 1.000 pinhões – semente de araucária – plantados diretamente
no campo, nasceram 800, sendo que hoje, um ano após,
restam 700 pinheirinhos.”

Em 1988, ajudamos a criar a Federação de Entidades
Ecologistas Catarinenses, que teve um trio feminino na
primeira coordenação: Miriam Prochnow (Apremavi),
Noemia Bohn (Acaprena) e Analucia Hartmann (MEL).
Em 1991, a Miriam já havia deixado de ser professora
para dedicar-se de corpo e alma e em tempo integral à
luta em defesa do meio ambiente. Participamos do Fórum
Catarinense de ONGs e Movimentos Sociais e do Fórum
Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, criados para
articular a participação das ONGs e promover o debate
prévio das questões ambientais que seriam discutidas na
Rio-92, a maior conferência mundial sobre meio ambiente já realizada. As mudas produzidas pela Apremavi
fizerem sucesso na exposição do Fórum Global realizada
no Aterro do Flamengo.
A luta ambientalista já havia nos custado diversas amea
ças de morte. Nossa casa em Ibirama fora arrombada 4
vezes, minha situação funcional no Banco do Brasil não
estava lá uma maravilha. Afinal, os “principais” clientes
do Banco eram os madeireiros, os feculeiros e as empresas de fumo e seus fomentados. Em resumo, quase
todos os principais destruidores de florestas e agressores
ambientais da região.

as quais couberam todas no caminhão do Ivo3 e foram
levadas para um terreninho que nós havíamos comprado
em Alto Dona Luiza, município de Atalanta.
Apesar de morarmos em Agrolândia, a 14 km do viveiro,
demos um jeito de cuidar das mudas nas primeiras semanas. Depois disso, convidamos o Mauri4, juntamente com
a família, a ir morar no nosso sítio e cuidar do viveiro.
Com a chegada do Mauri, que sempre contava com a
ajuda do seu filho Calinho5, o viveiro foi crescendo. A
cada dia mais sementes, mais mudinhas e um ano depois
já havia 18.000 mudas.
Importante dizer que o Mauri ainda hoje trabalha na
Apremavi e é um grande conhecedor de sementes e do
processo de produção de mudas. Sabe como ninguém a
época da frutificação das principais árvores da região e
sabe tudo sobre preparação de substrato, semeadura de
sementes e repicagem de mudinhas nas embalagens.

No início de 1992, resolvemos nos mudar “de mala
e cuia” para Agrolândia, para ficar um pouco mais
longe das pressões e ameaças. Após uma grande
briga com o Banco do Brasil, que vetou minha
transferência para a cidade de Agrolândia, acabei fazendo acordo com o Banco e fui trabalhar na agência de Rio do Sul, cidade pólo
da região. Foi nessa época que a Apremavi
também mudou sua sede para Rio do Sul e
abriu seu primeiro escritório.
E o viveirinho de fundo de quintal? Ah! Este
na época já estava com umas 5 mil mudinhas,

Mauri da Luz – É funcionário da Apremavi desde
1996, tendo saído e voltado algumas vezes neste período. É grande conhecedor de sementes e sabe como ninguém
fazê-las germinar.

4

Carlos Alexandre da Luz (Calinho) – Filho do Mauri. Foi
funcionário da Apremavi. Faleceu num acidente automobilístico em 2002.

5

Paulo Sérgio Schaefer (Bilu) – Foi o primeiro funcionário
do Viveiro. Faleceu em acidente automobilístico em 1994.

6

Urbano, Edegold e Leandro expondo
mudas em evento em Brasília.
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A Equipe da Apremavi ao longo do tempo
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Era início de 1993. A Apremavi, agora com sede em Rio do Sul e tendo participado ativamente da Rio92, conseguira uma doação de U$
12.000 da Threshold Foundation
para implantar um viveiro de mudas.
Esses eram os recursos mais significativos que a Apremavi recebera até
então. Isso aumentava muito a responsabilidade de todos na busca dos
melhores resultados. Foram horas de
discussão na diretoria, até que finalmente decidiu-se que a Apremavi
assumiria aquele que até então era
um viveiro particular nosso. Começava assim, com 18.000 mudas, o
viveiro da Apremavi, tendo o Bilu6
como primeiro funcionário. O Bilu,
um menino de 18 anos, com a ajuda
do Mauri, contribuiu muito para que
o viveiro entrasse numa nova fase e
começasse a crescer em quantidade
de espécies e de mudas produzidas.

A partir de 1995, o viveiro, assim
como a Apremavi, começa a se
consolidar. Eu, que até então havia
exercido um papel de coordenador
e animador das atividades, ajudando
principalmente nas horas de folga,
finais de semana e feriados, passei
a dedicar mais tempo aos trabalhos
voluntários na Apremavi. Naquele
ano larguei o emprego de 15 anos
no Banco do Brasil, voltando a trabalhar com agricultura orgânica e,
sempre que possível, ajudava na coleta de sementes, preparação de sementeiras e também no plantio de
mudas em campo.
Com a ajuda de novos parceiros,
o viveiro passou de 100.000 para
300.000 mudas ao ano e a Apremavi
ampliou o trabalho junto à comunidade da região. Foram também inúmeras palestras e cursos sobre a im-

portância da proteção e recuperação
da Mata Atlântica, sobre matas ciliares, agricultura orgânica e enriquecimento de florestas secundárias, para
alunos, professores e agricultores de
toda a região. Para auxiliar nos trabalhos educativos, elaboramos uma
série de vídeos e cartilhas. As mudas
produzidas no viveiro também sempre foram utilizadas como uma ferramenta de educação ambiental. Em
todas as atividades que a Apremavi
desenvolvia elas estavam presentes.
Outro importante momento para a
Apremavi e o viveiro aconteceu em
1999, quando eu a Miriam nos mudamos para Brasília e a coordenação
dos trabalhos de campo foi assumida
pelo Edegold . Com a nossa saída,
houve quem decretasse o fim da
Apremavi - e alguns até torceram
por isso. Mesmo de longe, a Miriam

Apremavi realizando eventos no viveiro e no P
 arque Mata Atlântica.

continuou trabalhando e, com a ajuda dos diretores, funcionários e sócios, a instituição foi se consolidando cada vez mais. Em 2001, já tinha
capacidade para produzir 500.000
mudas ao ano.
Em 2003, a Apremavi adquiriu um
terreno de 24 hectares em Alto
Dona Luiza, onde foi instalada mais
uma estufa, ampliando a capacidade
de produção para aproximadamente
1.000.000 de mudas ao ano. Todo
esse trabalho da Apremavi só foi
possível graças ao empenho e enorme boa vontade de todos os funcionários, diretores, conselheiros,
sócios e amigos.
É muito importante também lembrar que ao longo desses 20 anos a
Apremavi contou com o apoio de
inúmeras pessoas e parceiros. Em-

presas como a Vitakraft (Alemanha),
a Van Melle (Holanda), a Malwee,
a Klabin, Supermercado Archer e
a Metalúrgica Riosulense (Brasil),
órgãos governamentais como o
Fundo Nacional do Meio Ambiente, os Projetos Demonstrativos do
Ministério do Meio Ambiente e a
Prefeitura Municipal de Atalanta.
Importantes apoios foram obtidos
de organizações não governamentais como a Fundação O Boticário
de Proteção à Natureza, The Nature Conservancy, a Fundação Interamericana, a Damien Foundation,
a Fundação Francisco, a Threshold
Foundation, a Both Ends, a Fundação Oro verde, o Bund de Heidelberg, o Rainforest Action Network,
a Tides Foundation, o Global Greengrants Fund, a Fundació Natura,
a Fundação Avina, entres outros.
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Caco Barcellos gravando Globo
Repórter na Apremavi, 1998.

Primeira entrevista da Apremavi, em
1987, sobre a Serra da Abelha.

A imprensa também tem tido um papel fundamental na
divulgação da causa ambiental. As atividades da Apremavi
sempre chamaram a atenção e têm circulado nas páginas
dos jornais e nos noticiários de rádio e televisão.

Planalto o Presidente Lula, ao lado da Ministra Marina
Silva e do Secretário de Biodiversidade e Florestas João
Paulo Capobianco, sancionar a Lei da Mata Atlântica (Lei
11.428), que tramitou por mais de 14 anos no Congresso
Nacional. Essa Lei abre uma nova perspectiva para o futuro da Mata Atlântica, rumo ao desmatamento zero e ao
início da recuperação de pelo menos 35% do que havia
no ano de 1500.

Intercâmbios e apoios na luta por políticas públicas
mais sustentáveis foram fundamentais para que, no dia
22 de dezembro de 2006, pudéssemos ver no Palácio do

Miriam entregando muda de Pau-brasil ao presidente Lula,
na sanção da Lei da Mata atlântica.
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Muitos foram os parceiros de jornada, a começar pela
Acaprena, a Federação de Entidades Ambientalistas Catarineneses, o Grupo Pau Campeche, o Movimento
Ecológico Tubaronense, a Vida Verde, o Centro Vianei,
o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, a Ajovacar, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, a Fundação
SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental, o Grupo Ambientalista da Bahia, a Sociedade Nordestina de
Ecologia, a SPVS, o Mater Natura, os Amigos da Terra e
muitas outras ONGs.
Muitos desses parceiros também apoiaram os trabalhos
do viveiro e foram fundamentais para o fortalecimento
institucional da Apremavi nestes seus primeiros 20 anos.
Quanto ao futuro da Mata Atlântica e da vida no Planeta
Terra, é bom ficar atento ao noticiário e arregaçar as
mangas. Nos primeiros meses de 2007, relatórios de organismos internacionais como a ONU, jornais, revistas e
redes de TV, mostraram a comprovação definitiva de que
o aquecimento global está em curso e é causado pelo
ser humano.
Parece irônico, mas há 20 anos os loucos que criaram a
Apremavi já alertavam que o desmatamento, as queimadas e o uso insustentável dos recursos naturais iriam afetar
o futuro de todos. Agora, ou a sociedade muda radicalmente seu modo de utilizar e se relacionar com o planeta
e os recursos naturais ou...
Bem, o resto da história do viveiro vocês vão conhecer ao
longo deste livro e, aos que ainda não sabem o que fazer
para enfrentar e reverter a catástrofe ambiental anunciada,
recomendo uma visita ao Viveiro Jardim das Florestas...
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A produção de mudas de árvores
nativas no viveiro Jardim das Florestas
Carlos Augusto Krieck, Edegold Schäffer, Leandro Rosa Casanova e Miriam Prochnow.

Produzir mudas de árvores nativas é um processo relativamente simples, mas
que exige atenção para uma série de detalhes, que vão desde a coleta de sementes até a produção das mudas propriamente dita.
Neste capítulo será apresentada uma sistematização dos
procedimentos utilizados no viveiro Jardim das
Florestas, da Apremavi.
O Viveiro Jardim das Florestas está
localizado na comunidade de Alto
Dona Luiza, em Atalanta (SC), e
possui uma estrutura com capacidade para a produção de aproximadamente 1.000.000 de mudas
de árvores nativas por ano. O viveiro está equipado com duas estufas grandes, duas estufas médias,
uma estufa pequena, um galpão para
movimentação do substrato e atividades de preenchimento de saquinhos e
repicagem, várias sementeiras de chão e
suspensas, canteiros externos e um pequeno
escritório.
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Como já foi dito anteriormente, o
Viveiro Jardim das Florestas começou
de forma bem rústica, num fundo de
quintal, em 1987. Desde então sua estrutura tem aumentado e se modernizado, na medida em que se conseguem os recursos para isso.

dades que a Apremavi desenvolve,
buscando cumprir sua missão que é:
defesa, preservação e recuperação do
meio ambiente, dos bens e valores
culturais, visando a melhoria da qualidade de vida humana, no âmbito
do Bioma da Mata Atlântica.

Atualmente o viveiro é um dos grandes pilares para os projetos e ativi-

O viveiro também é um grande
apoio na busca da sustentabilidade

da própria instituição e uma esperança para o futuro, porque, assim como
as mudas plantadas viram árvores,
também é objetivo da Apremavi que
as atividades em prol da natureza sejam cada vez mais sólidas e perenes.
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Escolha e cadastramento de árvores matrizes
O primeiro passo, e um dos mais importantes, na produção de mudas de
árvores nativas é conseguir as sementes que darão origem às mudas.
Para que as futuras plantas tenham
bom desenvolvimento e qualidade,
é preciso que as sementes sejam coletadas de árvores que apresentem
boas características, tais como: forma
do tronco, vigor, tamanho, forma da

portante a ser observado na coleta de
sementes é verificar como se encontra o estado da floresta onde a colheita é realizada: é importante que
neste local exista fauna diversificada
e polinizadores, garantindo, assim, a

montagem de um programa anual de
coleta de sementes. Quando possível,
é importante também registrar a coordenada geográfica do local onde se
encontram as árvores, facilitando sua
localização futura e também a ela-

copa e boa frutificação. Às árvores
que possuem essas qualidades damos o nome de árvores matrizes. É
importante que as árvores matrizes
estejam livres de pragas e doenças
e que se encontrem distribuídas
em agrupamentos de indivíduos da
mesma espécie.

troca de material genético entre as
árvores, o que aumenta a variabilidade genética das sementes coletadas.

boração de mapas do conjunto das
árvores cadastradas.

A escolha de árvores produtoras de
sementes irá refletir nas características genéticas que serão transmitidas
às plantas filhas. Outro aspecto im-
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Uma vez definidas as árvores matrizes, é necessário que se faça o cadastramento das mesmas, registrando
sua localização, estimativa de idade e
dados fenológicos, como época de
floração e principalmente a época
em que os frutos estão prontos para
serem colhidos. Saber o período
de frutificação é importante para a

Nesta etapa é importante construir
boas parcerias com agricultores e
proprietários rurais, pois muitas vezes encontramos espécies florestais
importantes apenas dentro de propriedades particulares, necessitando,
então, da autorização do proprietário
da determinada área para a realização
da coleta de sementes.

O viveiro Jardim das Florestas tem
sido um importante ponto de apoio
para todas as atividades de educação
ambiental desenvolvidas pela Apremavi. Pelo viveiro passam anualmente
milhares de pessoas do Brasil e também do exterior, entre estudantes dos
mais variados níveis de ensino, professores, pesquisadores, proprietários,
agricultores, empresários, prefeitos,
vereadores, técnicos e estagiários.

Poder ter contato direto com sementes, ver como são produzidas as mudinhas das árvores, discutir sobre a importância de se plantar árvores nativas é
uma oportunidade ímpar para se entender a real necessidade do trabalho pela
proteção do meio ambiente.
Nestes 20 anos de existência, a Apremavi teve a satisfação de poder conviver com milhares de pessoas que também têm como ideal lutar pela vida
do planeta. Isso nos dá a certeza de que estes milhares de seres estão de fato
fazendo a diferença.
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Coleta de sementes
Com base no cadastramento das árvores matrizes e do monitoramento
das mesmas, a coleta das sementes
pode ser feita no chão, após a queda do fruto maduro, ou diretamente da árvore, com o corte de parte
dos galhos ou ramos que as contém.
Essa coleta de frutos ainda fechados

As sementes de árvores de grande
porte, com copas altas e cujos frutos
ainda não caíram no chão, são coletadas com o auxílio de escadas, podões,
ou ainda utilizando equipamento de
escalada para a subida até sua copa.
Algumas pessoas conseguem escalar
árvores sem o uso de equipamento

algum, agarrando-se ao caule da árvore, mas ressaltamos aqui a necessidade da utilização de equipamentos
de segurança para evitar qualquer
tipo de acidente.
Árvores de pequeno e médio porte facilitam a coleta de seus frutos e

Um aspecto muito importante e que deve ser respeitado é o limite máximo de
frutos que se pode colher. Nunca se deve colher mais de 70%, o que ficar nas
árvores servirá de alimento para a fauna e contribuirá para a dispersão natural
das sementes.
e semiverdes é, muitas vezes, interessante, uma vez que determinados
frutos quando amadurecem são
consumidos rapidamente pela
fauna, ou então as sementes
são dispersadas pelo vento.

sementes, que podem ser retirados
diretamente de seus galhos com a
mão. Dependendo do formato da
copa e da disposição e estágio de
maturação dos frutos, pode-se
colocar uma lona sob a copa e
simplesmente balançar a árvore,
fazendo com que seus frutos e
sementes caiam sobre a lona,
agilizando bastante a coleta.
Algumas sementes podem ser adquiridas através da compra em locais
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especializados. A parceria com proprietários rurais também é importante, porque eles mesmos podem
realizar a coleta, repassando-as ao
viveiro através de doações, ou, em
alguns casos, vendendo as sementes
coletadas.
Os diferentes métodos de colheita
estão diretamente associados à forma de maturação e dispersão das
sementes.
As sementes que têm a dispersão pelo
vento são leves e possuem mecanismos naturais que permitem que o
vento as transporte a distâncias consideráveis. A colheita dessas sementes
deve ser realizada quando os frutos
estiverem maduros ou quando começarem a abertura espontânea. Podemos citar, por exemplo, as seguintes
espécies: caroba, carvalho-brasileiro,
ipês, cedro, peroba, louro-pardo, cambará, vassourão-branco, açoita-cavalo,
guajuvira. Espécies como camboatávermelho, baguaçú, canjerana, embora não sejam transportadas pelo vento,
devem ser colhidas quando os frutos
começarem a abrir ainda na árvore.

Já sementes de outras espécies podem ser recolhidas no chão quando iniciarem a
queda espontânea dos frutos ou quando a queda for induzida. Dentre estas estão:
os araçás, canela-sassafrás, canela-preta, canela-imbuia, guabiroba, pitanga, cereja,
uvaia, jabuticaba, guabiju, cortiça ou araticum, aguaí, figueira e cabriúna.
Exemplos de espécies florestais que podem ficar um tempo mais prolongado
na árvore e que precisam ser necessariamente colhidas porque não caem e
não possuem abertura espontânea são: os ingás (macaco, feijão, banana, anão),
ripão, timbaúva, canafístula, guatambu.

Ferramentas de coleta
As ferramentas mais utilizados para coleta de sementes são:

Podão Ferramenta utilizada para cortar pequenos galhos, onde se encontram
os frutos.

Escada Auxilia a colheita de sementes em árvores mais altas e retas.
Esporas Equipamento que auxilia na escalada de árvores e que requer
certo grau de treinamento por parte do colheitador. É bastante utilizado na
colheita de sementes de araucárias. É um método que pode causar ferimento
nas árvores.
Catação no chão Para alguns frutos é mais eficiente realizar a colheita
quando ocorrer a queda espontânea, ou quando o colheitador induzir a queda.
Nesse método pode-se estender uma lona embaixo da árvore
para facilitar o recolhimento dos frutos.
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Extração e tratamento das sementes
Após a coleta a maioria das sementes deve ser limpa, ou seja, separada
da polpa dos frutos. Esse processo
de limpeza varia de acordo com as
características dos frutos, que de
forma geral são classificados em
carnosos e secos.
Frutos carnosos: são
frutos que apresentam uma polpa
mole que envolve
a(s) semente(s). Os
frutos devem ficar
imersos em água por
um período de 24 a
48 horas e a retirada
das sementes se dá
de forma manual,
com os frutos sendo esmagados num
balde ou sobre uma
peneira com água corrente. Neste processo
vale ressaltar que
as sementes não
precisam estar totalmente livres de
pedaços de polpa.
Este processo visa

Ingá-feijão
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apenas tirar o excesso de polpa para
que as sementes não sejam atacadas por fungos que inviabilizam sua
germinação.
Frutos secos deiscentes: são
aqueles que se abrem espontaneamente expondo a semente
ainda na plantamãe. Esse tipo
de fruto apresenta
pouca ou nenhuma
polpa, facilitando seu
processo de limpeza que,
na maioria das vezes, é feita esfregando-se os frutos
secos contra uma peneira. Esses frutos devem
ser colhidos logo que
começarem a se abrir,
para que as sementes não
sejam dispersadas.
Frutos secos indeiscentes:
são aqueles que não se
abrem naturalmente,
neste caso os frutos têm
a capacidade de permanecer por mais tempo

Palmito

Pau Ripa

na árvore e as sementes caem junto com o fruto ainda na sua parte interna, exigindo uma abertura
forçada. A retirada forçada pode ser
feita manualmente ou com materiais como facas ou chaves de fenda.
Se o fruto for muito duro, pode-se
triturar sua casca com um socador
artesanal, ou às vezes é necessário o
uso de triturador mais potente.

Armazenamento
A maioria das sementes nativas possui viabilidade de germinação curta, o
que dificulta o armazenamento. Após sua coleta, as sementes podem ficar
armazenadas nos frutos por 2 a 4 dias, até o fruto entrar em decomposição.
Após esse curto período, as sementes devem receber o
tratamento adequado de limpeza, para que sejam colocadas na sementeira para sua futura germinação.

nação. Ex.: cedro (Cedrela fissilis), canjerana (Cabralea
canjerana), peroba (Aspidosperma subincanum), canelas
em geral, entre outras.

Em outros casos, como o do tanheiro (Alchornea triplinervia), as sementes são coletadas ainda verdes, pois
se amadurecerem as aves comem praticamente todas as
sementes restando pouca coisa para a coleta, sendo assim, são coletados ramos de galhos com sementes verdes
e deixadas à sombra para o amadurecimento.

Ortodoxas: grupo de sementes que podem ser armazenadas por um período de tempo maior. Ex: canafístula
(Peltophorum dubium), bracatinga (Mimosa scabrella),
guarapuvu (Schizolobium parahyba), entre outras.

No caso de frutos secos indeiscentes, o seu armazenamento pode ser feito por um período um pouco mais
longo, de aproximadamente 20 a 30 dias, como é o caso
da timbaúva (Enterolobium contortisiliquum). Porém,
quanto maior o tempo de armazenamento maiores são
as chances dos fungos aparecerem nos frutos e sementes,
impossibilitando a sua utilização.

Para que as sementes possam ser armazenadas por perío
dos mais longos é necessário montar câmaras e estufas
especiais.

Canjerana

Quanto à viabilidade de armazenamento, as sementes
podem ser classificadas em dois tipos:
Recalcitrantes: são sementes que perdem a capacidade de
germinação em pouco tempo, ou seja, exigem um tratamento rápido para que ocorra com sucesso sua germi-

Mogno

Timbaúva

33

A produção de mudas de árvores nativas no viveiro Jardim das Florestas

Dormência

Canafístula

Algumas espécies florestais apresentam mecanismos que as permitem
germinar ao longo do tempo, quando as condições naturais forem
propícias. A esse mecanismo
damos o nome de dormência.
Nesses casos, o impedimento da germinação se dá por
conta de tecidos impermeáveis que restringem a entrada
de água ou trocas gasosas da
semente com o meio, mesmo
na presença abundante de água
e ar a temperatura normal.
Para quem trabalha com produção
de mudas florestais nativas é muito
importante saber quais são as espécies florestais que possuem esse mecanismo natural, para que se possa
aplicar a técnica da quebra da dormência, possibilitando uma germinação mais rápida.
A dormência de sementes pode ser
quebrada de diversas formas: físicas,
químicas ou mecânicas. Existem
processos onde é utilizado o ácido
sulfúrico para quebrar a dormência
de sementes mais duras, além de métodos como o umedecimento de sementes com álcool absoluto durante três dias, escarificação mecânica,
onde a semente é raspada com duas
lixas mutuamente, entre outras.
No Viveiro Jardim das Florestas o
método mais utilizado para a quebra de dormência tem sido o uso
de água fervente. As sementes são
colocadas dentro de um recipiente
como um balde grande e em seguida
acrescenta-se água fervente, deixando as sementes na água quente até o
seu resfriamento natural. A escarificação mecânica também já foi utilizada, mas a água fervente mostrou
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Bracatinga

melhores resultados de forma geral.
A água quente tem sido utilizada
com sucesso para as seguintes espécies: bracatinga (Mimosa scabrella),
guarapuvu (Schizolobium parahyba),
canafístula (Peltophorum dubium) e
a aroeira-periquita (Schinus molle).

Tipos de Escarificação
Escarificação química: neste método as sementes são banhadas
por alguns segundos, ou minutos, em algum tipo de ácido, como
por exemplo o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Esse banho irá
possibilitar que a semente troque água e/ou gases com o meio.
Escarificação mecânica: com alguma espécie de lixa, as sementes
são raspadas para facilitar sua absorção de água.
Choque de temperatura: as sementes são submetidas a alternância
de temperaturas, variando em aproximadamente 20ºC, em perío
dos de 8 a 12 horas de monitoramento de longo prazo.

Esquema da Estratificação da erva-mate
A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma espécie que também exige um cuidado especial para que consigamos a sua germinação, mesmo que este processo
dure alguns meses.
Essa espécie necessita de um processo chamado estratificação, que compreende em enterrar as sementes colhidas bem maduras em camadas alternadas com areia úmida, por um período de
aproximadamente cinco a seis meses. Após
esse processo ela estará apta à semeadura,
mas mesmo assim a semente levará em
torno de três meses para germinar. Logo,
podemos concluir que o tempo total de
germinação da erva-mate é de aproximadamente nove meses, exigindo um
trabalho de monitoramento de longo
prazo. Novos testes estão sendo realizados para reduzir o tempo de germinação
dessa espécie.

Composição do substrato

Camada de areia
Camada de semente
Solo
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Semeadura
A semeadura de espécies que não
necessitam quebra de dormência
deve ser feita logo após sua coleta
e limpeza. Esse processo pode ser
feito diretamente nos saquinhos ou
tubetes plásticos, porém, para espécies nativas e em maiores quantidades, recomenda-se que as sementes
sejam distribuídas em sementeiras
para posterior transplante, também
chamado de repicagem.

em diagonal, ou seja, levemente inclinados para o lado, para facilitar o
desenvolvimento do caule e folhas.
A peroba é outra espécie que se semeia de forma diferente. Nesse caso
faz-se uma covinha no substrato,
com a ponta de uma colher, onde
a semente é colocada de pé com a
parte mais larga para baixo e com
75% da semente para fora do subs-

de cor branca que as formigas carregam para o ninho, matando todo
o formigueiro. Como se trata de um
produto biológico específico, não
causa nenhum tipo de dano às mudas e não polui o meio ambiente.
As sementeiras podem variar de
tamanho de acordo com a necessidade do produtor, mas a utilização
de sementeiras de 1,00m x 4,00m

As sementeiras devem
ter uma boa d renagem
e ser irrigadas, no
máximo, de dois em
dois dias.

O substrato deve ser leve para que
as sementes germinem com maior
facilidade e o processo de retirada
das mudinhas para transplante no
futuro seja também facilitado, pois
caso o substrato seja muito rígido,
seco ou pesado pode ocorrer quebra das raízes na sua retirada e a
conseqüente morte das mesmas.
O pinheiro-brasileiro (Araucaria
angustifolia) é semeado de forma
diferente, colocando os pinhões diretamente nos saquinhos já alojados
nos canteiros. Os pinhões devem ser
colocados com a ponta para baixo e
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trato. Se as sementes forem espalhadas aleatoriamente
e de forma plana
terão problemas de
germinação. O mesmo procedimento pode
ser utilizado para sementes
que tenham características semelhantes, como o guatambu.
Caso haja ataque de formigas às sementes germinadas, recomenda-se o
uso de produto biológico granulado
específico para combater formigas.
Consiste em pequenos granulados

tem se mostrado prática e de fácil
manutenção. O comprimento pode
variar de acordo com o espaço disponível, porém, a largura das sementeiras deve ser de no máximo

1,00m, pois quando maiores do que
isso tornam-se largas demais, dificultando o alcance da sua área mais
central para manutenção.

sementes e posteriormente das
mudas, porque a pessoa não precisa se abaixar para realizar o trabalho.

De forma geral, existem dois tipos
de sementeiras:

No chão: são as sementeiras mais
utilizadas. Evitam o ressecamento
do substrato, pois o mesmo está
em contato direto com o solo,
e apresentam um custo de implantação mais barato, pois não
necessitam de suportes na sua
estrutura.

Suspensas: são aquelas que apresentam um suporte elevando a sementeira do chão, mais ou menos
na altura da cintura. Esse tipo de
sementeira facilita o manuseio de

Sementeira de chão

Esquema da construção de sementeiras
Substrato leve
Areia
Brita
Pedra

Em geral, a semeadura é feita espalhando-se as sementes de forma
aleatória por cima do substrato, cuidando para não colocar muitas sementes em pouco espaço e muito
próximas umas das outras. Recomenda-se apertar levemente as sementes no substrato a fim de deixálas firmes. Esse procedimento pode
ser feito com a própria mão ou com

a lâmina da enxada, mas de forma
suave. Em seguida, as sementes são
cobertas com substrato, variando a
quantidade de cobertura de acordo
com o tipo e espessura da semente.
Algumas são cobertas apenas com
uma fina camada de substrato, enquanto outras necessitam de uma
cobertura maior para terem uma
boa germinação.
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Exemplos de semeadura
Cada semente tem sua particularidade
e isso influencia na maneira de se
fazer a semeadura.
Araucária
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Peroba

Baga de Macaco

Palmito

Ipê

Canela Preta
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Preferencialmente, as sementeiras devem ficar alojadas em
uma estufa coberta com sombrite, para que as sementes
não tenham o seu processo de germinação prejudicado
pela chuva forte e pelo vento. Esse tipo de cobertura
permite a passagem normal de luz, que é imprescindível para a germinação das sementes. Além disso, a estufa mantém uma temperatura relativamente quente, ou
pelo menos mais alta que fora dela, fator que de forma
geral também facilita o processo de germinação.

Outra forma também bastante usada para algumas espécies, em geral arbustos utilizados em paisagismo, é a
reprodução através de estacas. Nesse caso, o processo é
feito preferencialmente no final do inverno, quando as
plantas ainda estão em dormência e não apresentaram
nova brotação. A estaquia pode ser feita num canteiro ou
então diretamente nos saquinhos. Quando feita em canteiros, os mesmo devem estar protegidos por sombrite
ou então dentro de estufas, e quando for em saquinhos
os mesmos devem ser encanteirados em local protegido
até que as estacas comecem a brotar.

É importante que as sementeiras
e as mudas pequenas sejam
protegidas do sol.
Normalmente se utiliza o
sombrite para isso.
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Composição do substrato
O substrato onde a muda vai se desenvolver deve oferecer os nutrientes necessários para que ela consiga crescer de maneira rápida e sadia. Deve ser elaborado de forma equilibrada para que sua textura e drenagem sejam as ideais para
a futura árvore se desenvolver.

O substrato utilizado no Viveiro
Jardim das Florestas é composto
pelas seguintes substâncias:

Barro peneirado

Cinza de casca de arroz

30%

70%

60%

30%

10%

Barro peneirado

Cinza de casca de arroz

Adubo orgânico simples
ou esterco de peru

Para as sementeiras

Para os saquinhos
Todos esses materiais são comprados
externamente, sendo necessário apenas peneirar o barro para a retirada
de torrões, raízes, pedras e pedaços
maiores. Essa peneiração é feita por
uma peneira mecânica que balança
em movimentos de vaivém numa
grade de 2,20m x 0,62m, disposta
em diagonal, que permite a passagem do barro enquanto as sobras aos
poucos vão caindo em um carrinho
de mão para serem separados e futuramente triturados.
Esses materiais devem ser bem misturados, aconselhando-se a utilização
de uma betoneira, e armazenados em
lugar onde o sol não o atinja direta-

mente e com pouca ventilação. Isso
não significa que o substrato necessite ficar guardado em lugar escuro
e fechado, apenas que deve-se ter o
cuidado para que o substrato não fique ressecado demais, o que prejudicará o desenvolvimento de algumas
espécies.

Detalhe do substrato
pronto para saquinhos.
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Repicagem
Repicagem é o nome dado ao processo de transplante
das mudas do canteiro para as embalagens plásticas:
os saquinhos.
A Apremavi utiliza três tamanhos diferentes de saquinhos,
de acordo com as características das mudas a serem produzidas. Sacos de tamanho 8 x 14 cm são utilizados apenas para a produção de palmito, pois trata-se de uma
espécie que é produzida em grande escala e exige
pouco espaço para se desenvolver. As outras mudas
são repicadas em sacos de tamanho 10 x 16 cm ou
11 x 18 cm, sendo que este tamanho de embalagem
possibilita a produção de mudas com altura de 40 a
50 cm. Os sacos maiores, de tamanho 20 x 26 cm,
são utilizados quando se pretende fazer mudas maiores ou quando as mudas que se encontram nos outros
sacos já cresceram bastante e necessitam de mais espaço
para se desenvolverem. Nessas embalagens a muda cresce
de 1m a 1,5m de altura.
A repicagem é um processo aparentemente simples, mas
decisivo no desenvolvimento e na adaptação da muda ao
substrato contido neste novo recipiente. Este processo
deve seguir basicamente os seguintes passos:
Retira-se as mudas das sementeiras com cuidado
quando elas apresentarem apenas duas folhas pequenas.
Corta-se a ponta de raízes muito grandes para que
caibam dentro do saquinho, com uma certa folga
para se desenvolverem.
Depois de retiradas, as mudas devem ser mantidas em
pequenos recipientes com água para que não ressequem.
Antes do transplante deve-se regar em abundância o substrato dos saquinhos onde serão acondicionadas as pequenas mudas.
Com uma estaquinha de madeira molhada (para o
substrato não grudar na estaca) deve-se abrir um pequeno buraco para que seja colocada a plântula. Essa
estaquinha deve ser pontiaguda para facilitar sua penetração no substrato.
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Depois de colocada no substrato, a muda que deve ter
sua raiz bem fixada, e não somente a parte de cima,
rente ao substrato, pois se ficarem bolsas de ar na raiz as
mudas não conseguem fixação adequada, prejudicando
a absorção dos nutrientes necessários ao seu desenvolvimento e sua sustentação, morrendo em poucos dias.
Uma vez fixada, basta agora regar mais uma vez a muda
para que o substrato que foi remexido assente e hidrate
a raiz das mudinhas.
Após este processo, as mudas devem seguir para o canteiro onde devem receber cuidado e monitoramento
especial nas duas primeiras semanas, sendo regadas uma
vez por dia ou no máximo de dois em dois dias.
As espécies não adaptadas a muita luminosidade devem
ser cobertas com sombrite, aproximadamente 30 cm
acima das mudas, ou então ser colocadas em estufas. Essa
cobertura deve permanecer no máximo duas semanas
para que, depois de enraizada, a muda comece a se adaptar ao clima normal do meio ambiente. As outras mudas
podem e devem ficar expostas diretamente ao sol, acelerando seu desenvolvimento.

substrato com a muda no centro do saco maior, preenchendo as laterais com substrato. Esse substrato deve ser
levemente compactado para que a muda não fique frouxa. Ao devolver a muda para o canteiro deve-se fazer
uma boa irrigação para homogeneizar o substrato.

Tamanho das Embalagens
O tamanho das embalagens é definido em função das características ou do uso das mudas.
Quando as mudas se destinarem aos plantios de
recuperação florestal, o ideal é que as embalagens
não sejam grandes, para facilitar o transporte e
plantio.
Se o objetivo é arborização, o ideal é que as embalagens sejam grandes, para que as mudas possam ter um tamanho maior.

O transplante para embalagens (sacos)
maiores ocorre quando as mudas já
estão com cerca de 30 centímetros
ou mais e já não há mais espaço
para suas raízes se desenvolverem,
comprometendo o seu crescimento. Em média acontece após
8 meses. O processo é fácil, onde
o saquinho plástico em que a
muda está fixada é cortado com
faca e em seguida o bloco de substrato com a muda é colocada dentro
do saco maior, que já está preenchido
até mais ou menos a sua metade.
Antes de colocar a muda dentro desse novo recipiente,
é acrescentada uma fina camada de adubo orgânico que
irá reforçar os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Em seguida, coloca-se o bloco de

16cm

Mudas com raízes muito tortas devem ser descartadas na
repicagem, pois as suas chances de sobreviver a este processo são muito baixas. Plântulas que apresentam mais de um
ramo com folhas podem necessitar de uma “poda” manual,
para que a muda cresça mais rapidamente.

10cm

O transplante para os sacos maiores
acontece quando as mudas têm cerca de
30cm de tamanho.
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Preenchimento dos saquinhos
Quando se pensa em produzir mudas em média e grande escala alguns
pequenos detalhes podem agilizar o
processo como um todo, fazendo a
diferença no resultado final. Etapas
como a semeadura e a repicagem
exigem atenção e muito cuidado,
enquanto o preenchimento dos saquinhos exige agilidade e prática
para uma grande produção.
Objetivando essa agilidade, no Viveiro Jardim das Florestas foi pensada
uma maneira de integrar a mistura
do substrato com o preenchimento

dos saquinhos. Sendo assim, o barro, a cinza e o adubo ficam em montes separados, próximos à betoneira. Após a mistura desses materiais, eles são colocados
perto da bancada de preenchimento dos saquinhos. Dessa forma, com uma pá
o substrato é deslocado do monte no chão para a bancada onde serão preenchidos os sacos plásticos.
O preenchimento propriamente dito é feito com o auxílio de tubos plásticos
de PVC, cortados em uma de suas extremidades em diagonal com sua ponta arredondada, formando uma “pá circular”. O diâmetro desse tubo varia
de acordo com o tamanho do saquinho a ser preenchido. O saco plástico é
aberto, encaixado na parte reta do tubo de PVC e a pá é então utilizada para
ajuntar o substrato. Ou seja, o substrato passa pelo tubo de PVC e preenche
o saquinho de forma rápida. Após esse procedimento, o saquinho é batido
levemente contra a bancada para que o substrato fique firme.

Caixas de acondicionamento das mudas
Os saquinhos, depois de preenchidos, são acondicionados em caixas retangulares de madeira ou plástico para o futuro encanteiramento ou então para o transporte até os locais
de plantio. São caixas feitas sob medida, que podem
ser empilhadas para que não haja desperdício de
espaço, tanto no preenchimento das caixas com
os saquinhos quanto no transporte das caixas
por camionetas e caminhões.

Altura da Base: 30cm

Altura Total: 30cm

Comprimento Externo: 51,5cm
Comprimento Interno: 49,5cm

Largura Externa: 37,5cm
Largura Interna: 34cm
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Estufas
Da mesma forma que os canteiros,
as estufas podem ser construídas
de acordo com o espaço disponível ou com as necessidades do viveirista. A
planta e materiais listados abaixo são os
que foram utilizados
para a construção
de uma das estufas
do Viveiro Jardim
das Florestas.
Trata-se de uma estufa de 720 m2, que
apresenta 66 metros
de comprimento por
12 metros de largura,
com 90 canteiros para o
armazenamento das mudas,
sendo 45 canteiros de 4,0m
x 1,0m e 45 canteiros de 6,0m x
1,0m. Essa estrutura tem capacidade para armazenar, de uma só vez,
120.000 mudas.
Materiais utilizados na construção
da estufa:
Sombrite: também conhecida em
algumas regiões do Brasil como
sombrela, é uma tela escura de um
material semelhante ao nylon, colocada sobre a estufa para diminuir
o impacto da chuva ou eventualmente granizos nas mudas. A estufa
em questão teve seu teto e laterais
todos cobertos com sombrite. Este
material é muito recomendado, pois
além de proteger, diminui o impacto
do sol sobre as mudas.

Plástico transparente: pelo fato de Atalanta ser uma cidade com um
inverno rigoroso e umidade
relativa do ar alta, faz-se
necessária a cobertura da
estufa com um plástico espesso transparente que permite
a passagem de luz,
mantém uma temperatura interna
mais alta que a externa, protegendo
as mudas da geada,
que pode queimar
as folhas das mudas
e às vezes levá-las à
morte. O plástico recomendado é o que
contém proteção contra os
raios ultravioleta, com a espessura de 100 micras.

Esta estrutura tem capacidade para armazenar de
uma só vez, 120.000 mudas.
Madeiras roliças de Eucalipto beneficiado e tratado: 27 troncos, também conhecidos como pés-diretos ou colunas, de 4,3 metros de altura (aprox. 30 cm de
diâmetro) dispostos internamente numa linha central ao viveiro, dando sustentação ao teto da estufa. Esses troncos foram implantados com uma distância
de 2,5 metros entre eles.
66 metros de linhas com cerca de 15 cm de diâmetro, colocados em linha reta
sobre os 27 troncos centrais. Dispostos um atrás do outro, dão a impressão de
serem emendados nos 66 metros de comprimento da estufa.
46 troncos de 2,5 metros de altura (aprox. 20 cm de diâmetro) sustentando as
laterais do viveiro. Sendo assim, foram colocados 23 em cada lateral com uma
distância aproximada de 3,0 metros entre cada tronco.

O sombrite ideal para mudas maiores é o que produz 35% de sombra. Já para
mudas recém-repicadas recomenda-se um sombrite 50%.
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Sarrafos de madeira: 81 sarrafos de madeira de 20 cm
de largura por 5 cm de espessura, envergados, colocados
3 em cada tronco central, dando um formato de arco à
cobertura.
Sarrafos quadrados: 54 sarrafos de 1,5 m de comprimento,
distribuídos também nos troncos centrais, sendo um para
cada lado da estufa, apoiando os sarrafos envergados do
teto da estufa.

Pedra de ardósia: as laterais dos canteiros foram construídos
com pedra de ardósia, de cerca de 25 cm de altura e de 3 a
4 cm de espessura, sendo estas enterradas a uma profundidade de 10 cm. Os canteiros podem ser feitos de madeira,
que é um material mais econômico, porém, sua durabilidade é bem mais baixa quando comparada à pedra.
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Irrigação
A água é de extrema importância para a germinação
das sementes e crescimento das mudas.
Uma irrigação adequada é crucial para o bom desenvolvimento das mudas e
conseqüentemente do viveiro como um todo.
O sistema de irrigação de um viveiro pode ser instalado de várias maneiras,
levando em conta o tipo de fornecimento de água, o tamanho e necessidades
do viveiro e o sistema hidráulico geral da região onde ele se encontra.
No viveiro Jardim das Florestas foi utilizado um sistema subterrâneo construído com tubos de PVC, num sistema interligado entre todas as áreas do viveiro
e com válvulas que permitem o controle individual de irrigação entre cada
estufa ou grupo de canteiros. Foram utilizados canos de 50 mm
para a estrutura subterrânea e para as saídas verticais
que liberam a água para as mudas foram utilizados
canos menores, de 25 mm, tendo 1,20 m de
altura, com microaspersores em sua extremidade. Os microaspersores utilizados
são do tipo sempre verde 360o.
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Estes microaspersores são peças específicas para irrigação, responsáveis
pela liberação da água dos canos para
as mudas de forma suave, evitando
que a água danifique as folhas das
mudas. Dessa maneira, a irrigação
fica mais eficiente pois abrange uma
maior área por ponto de saída de
água sem prejudicar as mudas. Todo
esse sistema é abastecido por uma
bomba com motor de 10 cv com
3510 rpm que bombeia a água para
os canteiros.
Em períodos sem chuva natural a irrigação é feita de dois em dois dias no
verão e de quatro em quatro dias no
inverno. A irrigação deve durar em
média de cinco a dez minutos para
cada canteiro. Nos meses mais frios
do ano, em regiões onde as temperaturas chegam perto ou abaixo de
0º C, a irrigação deve ser feita no
meio ou final da manhã para que
a água da irrigação não congele
e danifique as folhas das mudas.

Pragas e doenças
Algumas doenças e pragas podem atacar as
mudas após sua alocação nos canteiros.
Essas doenças variam de acordo com
a espécie e clima da região e podem
ser tratadas sem nenhum tipo de veneno químico, agrotóxico ou produto poluente.
Como exemplo podemos citar os
fungos e lagartas que, de maneira
geral, podem atacar várias espécies
de mudas, danificando suas folhas e
prejudicando seu desenvolvimento.
Os fungos, como a ferrugem, podem ser
combatidos com calda bordaleza, um preparado à base de cobre que também é muito utilizado na agricultura orgânica. As lagartas
podem ser combatidas com um produto
de controle natural, como por exemplo o dipel.

Broca
do Cedro

Os pulgões também são freqüentemente detectados em algumas mudas como o ingá-feijão. Podem ser
controlados com uma calda preparada à base de fumo em corda.
Já para doenças como a broca do cedro, causada por uma mariposa que deposita seus ovos no caule da árvore e que
depois de eclodirem se alimentam dos nutrientes deste caule para se desenvolverem, matando a ponta do mesmo; e para bichos serradores, que depositam seus ovos no caule da
planta e depois serram este caule como
se fossem providos de uma serra, ainda não foram descobertos defensivos
naturais.
Outro aspecto importante é o controle das ervas daninhas nos canteiros de sementeiras e também nos
saquinhos de mudas já repicadas.
Nesse caso o controle é feito de forma manual, arrancando as plantas invasoras com as mãos.

Pulgão

Bicho
Serrador
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As intempéries
O trabalho com produção de mudas de árvores nativas é
por si só um trabalho muito dinâmico e que pode trazer
novidades todos os dias. Mas com certeza as novidades
mais impactantes são as que chegam com as mudanças
do tempo, mais precisamente as intempéries. Tempestades, chuvas intensas, estiagens, ventanias, granizo e geadas,
nem sempre podem ser previstos e muitas vezes podem
causar grandes danos.
A equipe do Jardim das Florestas já teve que enfrentar
muitas adversidades advindas do clima. Com muito empenho e sem perder as esperanças, sempre foi possível
resolver os problemas e ir adiante. No ano de 2.000 o inverno rigoroso, com geadas fora do padrão, que castigou

toda a região Sul do Brasil, provocou a perda de 70% das
mudas existentes no viveiro. Na primavera a produção de
mudas praticamente teve que recomeçar do zero.
Outros episódios que podem causar estragos são as tempestades com ventanias, que muitas vezes danificam
as estufas e as mudas que estão dentro delas. O caso
mais marcante foi o apelidado como “pré Catarina”,
uma tempestade com ventos fortíssimos, ocorrida em
dezembro de 2003, que destruiu a cobertura da estufa principal e derrubou e danificou várias árvores do
entorno. A mesma tempestade causou estragos em três
propriedades vizinhas, derrubando ranchos e destruindo
vários reflorestamentos.

Em cada caso desses é preciso ter muita persistência e continuar em frente.

Geadas

Vendavais
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Geadas de 2000

Vendavais
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Bromélias
Uma outra atividade realizada no viveiro Jardim das Florestas é a produção de mudas de bromélias, em especial espécies endêmicas (que só
existem num determinado local)
e ameaçadas de extinção, como a
bromélia Poço de Jacó (Bilbergia
alfonsis joannis reitz) e a Dyckia
ibiramenses.
As mudas, produzidas a partir de
sementes coletadas na mata, são
utilizadas em projetos paisagísticos
urbanos e rurais e também re-introduzidas na natureza através do enriquecimento de florestas secundárias.
A Poço de Jacó, endêmica do Alto Vale do
Itajaí, é uma bromélia exuberante, que chama
muita atenção no meio da mata e que tem tido uma
ótima adaptação nos plantios em jardins, para embelezamento da paisagem. A Dyckia ibiramenses também tem
mostrado ótimos resultados no crescimento das mudas
e sua produção é muito importante, uma vez que
esse gênero de bromélia é um dos mais ameaçados.
A própria Dyckia ibiramenses ocorre apenas em um
pequeno trecho às margens do Rio Itajaí do Norte e seu habitat está ameaçado pela construção de
uma hidrelétrica.
Apesar de pequena, a produção de mudas de bromélias no Jardim das Florestas, é uma atividade importante e que contribui com a conservação da biodiversidade da
Mata Atlântica.
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Bromélia Bilbergia alfonsis joannis reitz
“Poço de Jacó”

Dyckia ibiramenses
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Árvores Símbolo
Árvores grandes e exuberantes sempre exerceram um grande
fascínio sobre os seres humanos. Seja de deslumbramento e respeito ou então de cobiça pelo valor de sua madeira. Algumas
delas até viraram símbolos, como é o caso do Pau-brasil, que
emprestou o nome ao nosso país ou o caso da imbuia, que virou
árvore símbolo do Estado de Santa Catarina.
O Pau-brasil (Caesalpinia echinata) foi a primeira árvore a ser
explorada intensamente, desde que os portugueses chegaram a
nossa terra. A exploração foi tão avassaladora que hoje ele figura
na lista das espécies ameaçadas de extinção e praticamente não
é mais encontrado nas matas nativas. Estima-se que cerca de 70
milhões de exemplares tenham sido enviados para a Europa.

Imbuia
Com a árvore símbolo de Santa Catarina, a história não foi
diferente. A Imbuia (Ocotea porosa), considerada uma árvore
de madeira nobre, foi explorada também quase até o seu final.
Também consta da lista das espécies ameaçadas de extinção. Foi
considerada a árvore símbolo de Santa Catarina por ser uma
espécie que ocorria em todas as formações florestais do estado,
ou seja, de norte a sul e de leste a oeste de Santa Catarina haviam imbuias. Infelizmente esta não é mais a realidade e, poder
observar uma imbuia no meio da mata, é um fato raro.
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Para resgatar um pouco dessa dívida da sociedade para com a
natureza, a Apremavi produz e planta mudas dessas árvores símbolo, com o objetivo de que pelo menos existam alguns espécimes a mais em nossas matas e que se possa contribuir com a
sobrevivência das mesmas.

Pau-brasil
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Sementes da Mata Atlântica
João de Deus Medeiros

Na evolução das plantas terrestres o desenvolvimento das sementes é um evento de enorme importância. Através das sementes as plantas criam mecanismos
altamente eficientes para a proteção do embrião, o qual representa uma nova
geração da planta, e também conseguem viabilizar a dispersão ampla das sementes, auxiliando na colonização de novos sítios.
A importância das sementes na dispersão das plantas foi tão determinante,
sendo considerado como um dos
fatores responsáveis pelo processo de substituição gradativa da flora terrestre. As
plantas com sementes,
mais eficientes na dispersão e colonização
de novas áreas, foram
suplantando as grandes samambaias (Pteridófitas), das quais
na nossa flora temos
ainda alguns poucos
representantes, como é
o caso do xaxim-bugio
(Dicksonia sellowiana).

Dispersão
Muitos mecanismos evolutivos foram incorporados no processo de dispersão das sementes,
alguns extremamente engenhosos. Delicadas sementes,
como as do pente-de-macaco (Pithecoctenium crucigerum), apresentam “asas” que permitem o seu transporte
por longas distâncias, usando as correntes de ar. Outras,
mais pesadas e duras, como as sementes do garapuvu
(Schizolobium parahyba) , também conseguem voar,
valendo-se do auxílio do fruto. A paineira (Chorisia speciosa), não menos engenhosa, envolve sua semente num
“tufo de algodão” e, mesmo mais pesada que o ar, fica
livre para voar.
Não obstante a “engenhosidade” das estratégias citadas
anteriormente, o grande avanço obtido pelas plantas com

60

sementes está estreitamente relacionado com o desenvolvimento
dos frutos e da atratividade
que esses exercem sobre
os animais. Seduzidos
pelas cores, aromas
e sabores dos frutos, os animais
desempenham
um serviço de
grande
valia
para as plantas:
carregam para
longe da plantamãe suas sementes, as quais poderão assim germinar
e se desenvolver em
novos locais, onde as
condições para o crescimento da nova planta são
mais propícias.
As pequenas bagas escuras do jacatirão-açú
(Miconia cinammomifolia) servem de alimento para
inúmeras aves, as quais, por sua vez, vão distribuindo suas
minúsculas sementes por vários e diversificados locais.
Algumas espécies, mesmo produzindo sementes maiores,
que não são ingeridas pelos animais, ainda assim se valem
deles para a dispersão. A baga-de-macaco (Posoqueria
latifolia) é um exemplo. Seus frutos são carregados pelos
macacos e acumulados num determinando local, normalmente onde estes animais se agrupam para a refeição.
Abertos os frutos as sementes são então saboreadas: os
animais chupam a película que envolve a semente (arilo), cuspindo o caroço, no caso a semente que, uma vez
no solo, se prepara para a germinação da nova planta.

O palmiteiro (Euterpe edulis) também tem sua dispersão feita de forma similar: aves como os sabiás e
tucanos, por exemplo, ingerem os
frutos e, posteriormente regurgitam
as sementes “limpas”. É certo que
no processo de dispersão das sementes pelos animais (zoocoria), o
padrão mais freqüente nas florestas tropicais, alguns riscos
para a planta estão envolvidos.
Muitas sementes são digeridas
pelos animais, outras sofrem
lesões propiciando o ataque de microorganismos,
algumas são perdidas pelo
caminho, abandonadas
em locais impróprios ou
desfavoráveis para a germinação, enfim, o fato é
que estratégias adotadas
pelas plantas devem, necessariamente, associar produção de frutos e sementes
em quantidades suficientes para
compensar perdas, garantindo
assim o sucesso reprodutivo
da espécie.
O caso do pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia) é bastante popular, ainda que vários outros animais auxiliem na dispersão
dos pinhões, a gralha-azul recebeu a
“fama” como a responsável pela
disseminação dessas sementes.
A gralha-azul é atraída pelas reservas nutricionais da
semente que lhe fornece
rico alimento, contudo
é difundido na cultura
popular do sul do Brasil
que ela estoca algumas
sementes enterrando-as,
como muitas são depois
esquecidas no solo, acabam
germinando e produzindo novas plantas de pinheiro.
Muitas viraram alimento para a
gralha-azul, e assim passam as se-

mentes a se constituírem também
em importante elemento para a
manutenção da fauna.
Como a zoocoria é o processo mais
difundido de dispersão de sementes
nas florestas tropicais, podendo esta
associação chegar a 90% das espécies,
é bastante evidente a importância da
fauna na manutenção e recuperação
de uma floresta. Na Mata Atlântica, mesmo que empiricamente,
essa associação já é há muito
reconhecida, tanto que muitas das nossas árvores têm
seu nome popular vinculado a seus dispersores:
baga-de-macaco, tucaneira, baga-de-morcego são
alguns exemplos. Sem a
fauna as plantas ficam com
suas estratégias reprodutivas
comprometidas, e assim populações inteiras podem ser
eliminadas, mesmo que de forma
lenta e gradativa. As chamadas “florestas vazias” ficam
assim fadadas à
degeneração.
Na Mata Atlântica, onde a intensa
fragmentação e séculos de caça predatória criaram um cenário duplamente critico para a conservação da
biodiversidade, estratégias de recuperação florestal não podem
ser idealizadas sem considerar a necessária revitalização da fauna associada.
A canela-preta (Ocotea catharinensis) é um
exemplo desse comprometimento: em algumas
das poucas populações
que restaram dessa espécie, observa-se em alguns
anos uma farta produção de
frutos e sementes, contudo,
sem os animais responsáveis pela
dispersão, as sementes caem e ger-
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minam ao redor da planta-mãe, restando poucas chances
para o estabelecimento dessas plântulas.
Nem sempre a recompensa aos animais dispersores é
a regra. Sementes ou frutos “pegajosos” adotam a
estratégia de pegar carona com os animais e não
pagar a passagem. Essas sementes associam uma
estratégia de dispersão pelos animais, porém, na
maioria das vezes, elas não atraem o dispersor,
pois pouco ou nada em termos nutricionais têm
a oferecer a estes. São frutos secos, ou sementes duras e pequenas, normalmente de cores e
formatos pouco atrativos. Os populares pegapega e picões são exemplos bem conhecidos,
mas mesmo espécies arbóreas da floresta também
podem adotar essa estratégia: o araribá (Centrolobium robustum) tem suas sementes envoltas por um
fruto seco, com uma “asa” que lhe propicia um certo
afastamento da planta-mãe, e como na base existe uma
porção bem espinhosa, esses espinhos prendem o fruto no
pêlo de animais que ampliam a capacidade de dispersão
dos frutos e sementes.
Levadas pelo vento, pelas águas ou viajando com os animais, o certo é que sementes procuram se deslocar, e
quanto mais eficientes se mostrarem as estratégias adotadas maiores serão as chances de perpetuação e de ampliação da área de distribuição de uma dada planta, e consequentemente maior o sucesso adaptativo da espécie.
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Dormência de Sementes
Um processo bastante interessante na biologia das sementes é a chamada “dormência”. Muitas sementes, mesmo
depois de liberadas do fruto, demoram períodos mais ou
menos longos até que ocorra sua germinação. Essa característica se constitui num importante mecanismo de
sobrevivência para diversas espécies. Os mecanismos ecológicos associados à dormência das sementes estão diretamente vinculados às condições do meio onde se desenvolve a espécie. Muitas vezes essa dormência é provocada
pela dureza e impermeabilidade do tegumento, a casca
da semente.
O sobraji (Colubrina glandulosa) e o garapuvu
(Schizolobium parahyba) são dois exemplos bem
conhecidos. Nesses casos a semente só germina
após um longo tempo, depois que o tegumento perde sua resistência, ficando mais macio e
permitindo a entrada de água na semente. No
garapuvu basta raspar uma ponta da semente
que a germinação ocorre rapidamente. Na natureza essa estratégia é extremamente importante,
pois com ela a planta consegue manter sementes
em condições de germinar ao longo de todo o ano,
formando no solo o chamado “banco de sementes”.
Na maioria dos casos as plantas com essa estratégia são
aquelas que precisam de bastante luz, e com o banco de

sementes elas conseguem ampliar as chances de ocupar
uma clareira que venha a se formar na floresta, com a
queda de uma árvore mais velha, por exemplo.
Outras sementes apresentam mecanismos de dormência mais elaborados, como a dormência provocada por
inibidores químicos, em geral substâncias produzidas
no próprio fruto. É o que ocorre com as sementes
de jacatirão (Miconia cinammomifolia) e a canelinha
(Ocotea puberula). Nesses casos a “limpeza” provocada pelo trato digestivo dos animais dispersores já
é suficiente para a quebra da dormência. Com isso a
planta amplia as chances de dispersão de sementes que
caíram no solo, e que por conta da ação desses inibidores
impedem ou retardam a germinação, dando a elas uma
segunda oportunidade, entrando em cena os chamados
dispersores secundários: animais que ingerem os frutos
que caem no solo.
Algumas espécies exibem dormência das sementes em
virtude da imaturidade do embrião. Isso significa que a
semente é liberada antes do completo desenvolvimento
do embrião. Enquanto não ocorrer essa maturação do
embrião a semente não consegue germinar, e esse processo pode ocorrer em poucos dias ou se prolongar
por meses, como se observa na erva-mate (Ilex paraguariensis).
Existem também aquelas sementes que têm sua germinação controlada pela luz, as chamadas sementes
fotoblásticas. Algumas somente germinam se expostas
a plena luz, outras, ao contrário, só no escuro. Essas estratégias estão associadas com a especialização da planta
aos diferentes estágios de sucessão da floresta: sementes
que precisam de muita luz são produzidas pelas plantas
pioneiras, aquelas que crescem em lugares abertos e iniciam a sucessão da floresta. No outro extremo estão as
chamadas espécies climácicas, aquelas mais exigentes, de
crescimento lento e que compõem a última série sucessional da floresta. Essas últimas são aquelas espécies que
produzem as árvores maiores e de crescimento mais lento,
produtoras de madeira de grande resistência.

Cada espécie tem um mecanismo
diferenciado de propagação.
É importante conhecer cada um
deles para fazer um bom trabalho
de conservação da natureza.
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A Importância
das Sementes
Não resta duvida que as sementes ocupam posição de destaque no ciclo de vida das plantas superiores. O sucesso no estabelecimento das novas plântulas é determinado pelas
características fisiológicas e bioquímicas da
semente. Esse sucesso no estabelecimento
das plântulas está estreitamente relacionado
com as interações da semente com o ambiente circundante e com as reservas que a
mesma contém, reservas essas que, em algumas espécies, serão utilizadas para nutrir a jovem planta nas suas fases iniciais de desenvolvimento. As reservas armazenadas nas sementes são
principalmente carboidratos, óleos e proteínas.
A importância biológica e econômica das sementes é de
amplo conhecimento. Muitas espécies são largamente cultivadas pelo homem para a produção de sementes que são utilizadas
como fontes alimentares e também para o fornecimento de matériaprima para uma grande gama de processos industriais.

O nosso tão familiar arroz com feijão ilustra a importância das sementes
como fonte alimentar, e os extensivos cultivos de soja que se alastram pelo
Brasil nos dão a dimensão da importância das sementes como matéria para
a indústria: dos grãos de soja são obtidos óleos comestíveis, margarina, ração
animal, farelo, leite, enfim...
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Não obstante a indiscutível importância econômica das sementes, o modelo de produção dominante é hoje um
fator considerável de ameaça à conservação dos remanescentes de ambientes naturais. No Brasil, por
exemplo, os extensos cultivos para a produção de
sementes de trigo, milho, e notadamente soja, têm
provocado a conversão de paisagens naturais em
áreas de monocultura extensiva. O impacto dessas práticas sobre a biodiversidade é acentuado,
já que implica numa modificação drástica do
ambiente, eliminando habitat e nichos ecológicos. Das espécies da flora e fauna nativas são raras
as espécies que conseguem conviver nesses novos
cenários, e essas poucas logo são rotuladas como
pragas agronômicas, espécies daninhas ou invasoras
de culturas.

Outra grave lacuna que ainda enfrentamos refere-se à produção de
sementes florestais. São pouquíssimas
espécies que tiveram processos de seleção e melhoramento de sementes,
habilitando-se dessa forma a ingressar no “mercado”. A conseqüência
direta e previsível foi a ampla proliferação dessas espécies nos cultivos florestais espalhados pelo globo.
Cultivos florestais implementados
sob essa lógica pouco diferem das
culturas agrícolas anuais. Adicionalmente, algumas dessas espécies largamente empregadas nos reflorestamentos comerciais passam a assumir
um comportamento invasor, contaminando ambientes naturais.
O caso do Pinus spp. é um grave problema quando se avalia
a efetividade dos programas
de proteção da biodiversidade. Mesmo áreas protegidas
como Unidades de Conservação não ficam livres da invasão
de sementes dessas espécies. A
carência de informações precisas e adequadas cria situações delicadas. Uma recente iniciativa da
administração do Parque Nacional
da Tijuca, visando eliminar árvores
de jaqueira, uma espécie exótica e
de comportamento contaminante,
provocou acaloradas críticas de setores da população local, preocupados
com a conservação da floresta, porém não esclarecidos do impacto das
jaqueiras sobre a manutenção da integridade do remanescente de Mata
Atlântica que o Parque resguarda.
No Brasil a regulamentação sobre
o uso de sementes florestais nativas
é bastante recente, surgindo com a
edição da Lei nº 10.711 de 05 de
agosto de 2003. Desconsiderando a
imensa diversidade florestal que o
país detém, o que se reflete na multiplicidade de padrões nas nossas sementes nativas, a regulamentação es-

tabeleceu critérios para a produção
de sementes nativas com base nos
procedimentos adotados para a produção de sementes e mudas de essências exóticas. A própria biodiversidade é desvalorizada pela lei, já que
na sua essência a norma preconiza
a produção de sementes a partir de
pomares clonais. Ou seja, restringese a biodiversidade em detrimento
das características que interessam ao
processo produtivo.

Conhecer a biologia das sementes
é essencial para podermos manejar adequadamente nossos recursos
naturais, ampliando assim o sucesso
de programas de recuperação ambiental, restauração de ecossistemas,
reabilitação de populações naturais
viáveis, mas também igualmente
imprescindível para o aproveitamento racional das plantas que exploramos.
Mesmo degradada e altamente
ameaçada, a própria Mata Atlântica
nos oferece, através das suas sementes, uma alternativa para a reversão
do panorama atual.
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Por que plantar florestas?
Miriam Prochnow
Plantar árvores e florestas tem sido
uma rotina diária na vida da Apremavi. Nesses anos de atividades foram
produzidas milhares e milhares de
mudas de árvores nativas, que foram
plantadas por milhares de pessoas,
em centenas de cidades diferentes.
A maioria das árvores produzidas no
viveiro Jardim das Florestas, quando
pronta para o plantio, partiu em vôo
solo, nas mãos de algum proprietário,
rumo a alguma área que precisava ser
restaurada, recuperada, enriquecida
ou embelezada.
Outra parte das arvorezinhas foi
plantada com a ajuda das mãos da
equipe da Apremavi. Nos vários anos
de projetos, foram plantadas quase
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1.000.000 de mudas de árvores nativas, com a ajuda direta da instituição, em
480 propriedades de 55 municípios. Confira a lista no fi
 nal deste capítulo.
Essas mudas de árvores já viraram florestas e estão contribuindo para o aumento da consciência ambiental e para a preservação da Mata Atlântica. Cada
plantio é, antes de tudo, um ato de amor para com a natureza, e por isso é tão
significativo para a educação ambiental.
A Apremavi sempre aliou a educação ambiental à questão técnica de se produzir mudas e plantar florestas. Neste sentido, os plantios sempre estiveram
presentes em cursos, dias de campo, seminários, mutirões e manifestações.
Neste capítulo vamos apresentar uma pequena amostra com alguns resultados
dos plantios realizados pela Apremavi, em conjunto com essas centenas de
abnegados e visionários proprietários que tiveram a coragem de dar um belo
exemplo à estas e às futuras gerações.
Florestas podem ser plantadas com várias finalidades, desde as ambientais até as
econômicas. A Apremavi tem empregado um esforço grande na recomposição

Podemos destacar:

ambiental e vem, há 20 anos,
fazendo trabalhos de recuperação e restauração de áreas
através do reflorestamento
com espécies nativas.

1 - a existência de remanescentes florestais nos
arredores para fornecer
sementes;

Em geral para reverter
processos de degradação, especialmente em
áreas de preservação
permanente, pode-se
lançar mão de duas estratégias:

2 - a existência de
dispersores de sementes; e,
3 - o grau de degradação do solo.
Uma análise comparativa do
crescimento das árvores plantadas e da biodiversidade das áreas
recuperadas em relação a áreas em
regeneração natural espontânea,
indica que através do reflorestamento com espécies
nativas pode-se adiantar o
período de regeneração
em pelo menos 30 anos.

1 - o abandono das áreas,
mediante isolamento (construção de cercas), para que se instale a
regeneração natural;
2 - a recomposição da floresta
através do plantio com mudas nativas.
Nesses anos de trabalho
foram obtidos resultados
muito animadores e está
provado que interferir
na recuperação acelera o
processo natural de regeneração espontânea. Vários
fatores influenciam a regeneração natural, determinando a
riqueza da biodiversidade e a velocidade do crescimento das florestas.

O gráfico abaixo mostra
o crescimento de duas
áreas plantadas em 1987
e de duas áreas de floresta
secundária em regeneração
espontânea com 44 anos de
idade. A área basal em m2/ha
das áreas reflorestadas é igual ou
maior do que a área basal das áreas de

Comparação de Área Basal entre duas áreas reflorestadas com
idade de 14 anos e duas áreas sob regeneração espontânea
com 44 anos de idade.
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Comparação de número de espécies e número de árvores entre
duas áreas reflorestadas com idade de 14 anos e duas áreas sob
regeneração espontânea com 44 anos de idade.
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Nos plantios para recuperação de
áreas onde não há mais vegetação é importante observar as
seguintes recomendações:
- Conhecer bem a área
onde se pretende realizar
o plantio. Conhecer a área
de plantio com antecedência permite que sejam
analisados fatores, como a
cobertura da área e tipo de
solo, que influenciarão na escolha das mudas a serem plantadas.

floresta secundária em regeneração espontânea. Nas áreas
reflorestadas também existem mais
espécies do que nas áreas em regeneração, conforme mostra o outro
gráfico. Já o número de exemplares de árvores é significativamente
maior nas áreas em regeneração.
A maior parte dos exemplares de
árvores nas áreas em regeneração
espontânea são de espécies pioneiras, que estão competindo entre si
por espaço e luz. Nas áreas reflorestadas existe um maior equilíbrio
entre número de espécies e indivíduos, o que proporciona menor
competição e possibilita um crescimento mais harmônico e acelerado
do conjunto.
Este exemplo mostra que podemos
contribuir para aumentar a biodiversidade e também o ritmo de
crescimento das árvores, tanto em
áreas onde não há vegetação quanto
naquelas onde a regeneração já esteja acontecendo de forma espontânea. Nos casos onda já há vegetação
é realizado o enriquecimento de
florestas secundárias.
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- Isolamento da área. Principalmente em pastagens, para que não haja
pisoteio das mudas pelo gado.
- Usar espécies nativas e adaptadas à
região. Isso vai depender do tipo de
solo, da incidência da luz e também
do clima.
- Aproximadamente 50% das espécies
florestais devem ser de rápido crescimento (pioneiras), principalmente
em áreas abertas, para que se obtenha
sombreamento rapidamente.
- Diversificar ao máximo as espécies,
utilizando frutíferas e ornamentais.
Isso vai aumentar a biodiversidade e
atrair animais que trarão outras espécies para a área.
- Proceder ao replantio das mudas
mortas a partir dos 6 meses.
- Realizar limpezas de manutenção
das mudas (coroamento), no mínimo duas vezes ao ano, durante os 3
primeiros anos.
Com todos esses cuidados, os resultados logo aparecerão, transformando pequenas mudas em verdadeiras
florestas.

Praça Banco do Brasil
Prefeitura Municipal de Ibirama
Localidade: Ibirama – SC
Data do plantio: 1987
Características da área: praça urbana
Número de mudas plantadas: 30

Este foi o primeiro plantio realizado pela Apremavi. A praça
já tinha algumas árvores exóticas que eram podadas todos os
anos. Com o plantio das nativas isso mudou: a praça ficou
muito mais agradável e diversificada, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população.

1987, Plantio da área

1989

2003
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Miriam Prochnow e Wigold B. Schäffer
Localidade: Alto Dona Luiza, Atalanta – SC
Data do plantio: 1987
Características da área: mata ciliar degradada e área de agricultura
Número de mudas plantadas: 4.000

Primeiro plantio realizado com o objetivo de recuperação. Foram plantadas 4.000 mudas de árvores nativas numa pastagem para recuperar a mata ciliar e também parte de uma área agrícola. Estes
plantios têm sido utilizados pela Apremavi em atividades de educação ambiental. Também é esta propriedade que abriga, desde 1993, o viveiro Jardim das Florestas.

1991

2001

1991

2007

1987

1987

2006

1994

2006

2006
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Zeli e Odair Andreani
Localidade: Canta Galo, Rio do Sul – SC
Data do plantio: 1994
Características da área: pastagem degradada
Número de mudas plantadas: 6.760

1994

1995

2005

Roseli Maske
Localidade: Ribeirão das Pedras, Agrolândia – SC
Data do plantio: 1994
Características da área: pastagem e mata ciliar degradadas
Número de mudas plantadas: 4.523

Desde sua criação, a Apremavi tem estimulado o
plantio para recuperação de áreas de preservação
permanente. Os resultados têm mostrado que
esse é o caminho certo.

1994

2005
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Bosque do Bilu - Cecília e Arno Schaefer
Localidade: Alto Dona Luiza, Atalanta – SC
Data do plantio: 1994
Características da área: pastagem e mata ciliar degradadas
Número de mudas plantadas: 1.230

Este bosque foi implantado em homenagem a Paulo Sérgio Schaefer,
mais conhecido como Bilu, primeiro funcionário do viveiro Jardim
das Florestas, que morreu em 1994, num acidente automobilístico.

2005

1994

Anita e Daniel Schaffer
Localidade: Alto Dona Luiza, Atalanta – SC
Data do plantio: 1997
Características da área: pastagem e mata ciliar degradadas
Número de mudas plantadas: 385

Daniel Pedro Schaffer sempre foi um grande
estimulador dos trabalhos da Apremavi. Em sua
propriedade também implantou várias experiências, que foram mais tarde copiadas por outros
proprietários e também desenvolvidas pela própria Apremavi, como o enriquecimento de florestas secundárias.

2003

1998

2005
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Serra do Pitoco
Propriedade Legal
Alto Dona Luiza, Atalanta – SC
Data do plantio: 1996
Características da área: área de agricultura e mata ciliar degradada
Número de mudas plantadas: 4.000

1996

2006

Esta propriedade foi a que inspirou o modelo de “Propriedade Legal” que a Apremavi utiliza no seu
programa de Planejamento de Propriedades e Paisagens. Aqui estão implantadas várias experiências
de uso sustentável, recuperação e também de preservação ambiental. Com o plantio de árvores foram
realizadas atividades de recuperação de áreas de preservação permanente, formação de micro-corredores,
embelezamento das estradas, enriquecimento da reserva legal e implantação de sistemas agroflorestais.

1996

2006

1998
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Isolete e Edegold Schäffer
Localidade: Alto Dona Luiza, Atalanta – SC
Data do plantio: 2003
Características da área: mata ciliar degradada
Número de mudas plantadas: 2.000

Este exemplo nos mostra que quando
plantamos as árvores com amor e aplicamos os tratos corretos, elas respondem com
um crescimento abundante.

2003

2006
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Jardim das Florestas - Apremavi
Localidade: Alto Dona Luiza, Atalanta – SC
Data do plantio: 2003
Características da área: área de agricultura
Número de mudas plantadas: 6.000

Esta propriedade foi adquirida pela Apremavi no ano
de 2003 e está sendo utilizada para abrigar uma
parte do próprio viveiro, bem como experiências de
plantio de árvores nativas com fins econômicos.
Foram implantados vários modelos diferentes, que
estão sendo acompanhados e avaliados para então
serem difundidos, com o objetivo de mostrar que o
plantio das espécies nativas para futuros usos comerciais também é possível e deve ser estimulado.

2003
2006
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2007
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Parque de Exposições Virgílio Scheller
Prefeitura Municipal de Atalanta
Localidade: Valada Gropp, Atalanta – SC
Data do plantio: 2002
Características da área: pastagem e mata ciliar degradadas
Número de mudas plantadas: 2.335

Restaurar as matas ciliares das áreas públicas é extremamente importante, não só pelo fato
delas pertencerem à coletividade, mas principalmente porque cumprem um papel fundamental
na educação ambiental.

2002

2006
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Plantios
A seguir apresentamos uma lista com os plantios realizados de 1987 a 2006, com a ajuda direta da Apremavi, dentro de
vários projetos. Agradecemos a todos os proprietários pelo empenho, exemplo e coragem de acreditar e contribuir com
a conservação do meio ambiente.

Agroecoeducação
Apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, da Fundação Oro Verde e da empresa Vitakraft, da Alemanha
1994, 1996 e 1997

Proprietário

Município

Adelina Kolm

508

Trombudo Central

Ademar Ehrhardt

484

Rio do Sul

1.300

Petrolândia

Adenir Berger
Alcides da Nova Peixoto

625

Jaraguá do Sul

Alzira Viviani

775

Doutor Pedrinho

Amilton Teixeira

1.000

Angelo de Melo

625

Aurora

Antonio Nereu Girardi

200

Doutor Pedrinho

Arnaldo Voss

739

Atalanta

1.230

Atalanta

Arno Schaefer
Arnold Lehnhoff
Asilo de Idosos de Braço do Trombudo

898
7.500

Rio do Sul

Agrolândia
Braço do Trombudo

Augusto José Hoffmann

486

Rio do Sul

Claudio Francisco Braz

5.000

Rio do Sul

Claus Prochnow

1.760

Trombudo Central

Colégio Estadual Roberto Machado

569

Rio do Sul

Edegold Schaffer

643

Atalanta

Edith Schaeffer

451

Atalanta

Elfi Efi Budag

1.000

Ibirama

Emil Berschinock

1.650

Atalanta

Euclides Maçaneiro

9.795

Indaial

Fridolino Westerhoff

1.651

Atalanta

Iloi Antunes dos Santos

1.010

Salete

Ivanor Böing

2.500

Vitor Meireles

Ivo Roeder
José Valdir Hammann
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Mudas

900
2.000

Doutor Pedrinho
Rio do Oeste

Proprietário

Mudas

Município

Linora Pride Buttendorf

100

Aurora

Lourival Passing

300

Aurora

Nilo Mateus Becker

1.000

Laurentino

Nilton Sieves

222

Atalanta

Norberto Barth

601

Atalanta

Obra Kolping Estadual de Santa Catarina

1.639

Rio do Sul

Odair Andreani

6.760

Rio do Sul

Oslino Heinz

500

Aurora

Osmar Marian

1.000

Braço do Trombudo

Pedro Selhorst

1.854

Aurora

Prefeitura Municipal de Atalanta

166

Atalanta

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima

1.005

Santa Rosa de Lima

Raul Imhof

4.550

Vidal Ramos

Renata Prochnow
Roselí Maske

256
4.523

Trombudo Central
Agrolândia

Scheller Indústria e Com. de Madeira Ltda.

126

Atalanta

Sebastião Rodrigues

335

Atalanta

Teobaldo Sieves

701

Atalanta

Valmor Chiquetti

4.526

Agrolândia

Vendolino Passing

920

Agrolândia

Vera Baasch

1.703

Ibirama

Veronil Prada

200

Trombudo Central

Vilson Barth

870

Atalanta

Walter Edgar Coronel Camacho

2.966

Rio do Sul

Walter Müller Neto

3.227

Rio do Sul

Walter Sieves

687

Atalanta

Wigold Bertoldo Schaffer

482

Atalanta

Willy José
Total

2.780

Agrolândia

92.179
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Plantio de Árvores Nativas
Parceria - Empresa Van Melle – Brasil/Holanda e Fundação Both ENDS
1997 a 1999

Proprietário
Alcione Gabriel
Alimentos Nardelli Ltda
Anibo Sieves

1.440
520
1.757

Município
Dona Emma
Rio do Oeste
Atalanta

Anilzo Maggio

825

Agronômica

Antônio Loffi

845

Vitor Meireles

Arnold Lehnhoff

2.097

Agrolândia

Asilo de Idosos de Braço do Trombudo

1.573

Braço do Trombudo

Associação Comunitária da Limeira
Associação da Caixa Econômica Federal

500

Camboriú

1.502

Rio do Sul

Augustinho Mannrich

594

Agrolândia

Baldoino Clemente Petry

833

Ituporanga

Batista Cardoso

630

Vitor Meireles

Bernardo Matuszaki

625

Rio do Campo

Carlos Helmuth Uhlendorf

500

Agronômica

CELESC

9.000

Rio dos Cedros

Celestino Waiszyk

1.000

Rio do Campo

Christa Welda Prochnow

2.662

Agrolândia

Cia. de Cimento Portland Rio Branco

2.000

Itajaí

Claudio Luiz Zimmermann

250

Rio do Sul

Claus Prochnow

758

Trombudo Central

Clube do Cavalo de Ituporanga

1.007

Ituporanga

Clube do Cavalo de Rio do Sul

1.773

Rio do Sul

Consórcio TCTB

5.000

Navegantes

Cooperativa Regional do Alto Vale do Itajaí

300

Pouso Redondo

Daniel Schaffer

385

Atalanta

Edegold Schaffer

704

Atalanta

1.159

Atalanta

Edith Schaeffer
Edson Davila

500

Camboriú

Eduardo Boeing

630

Aurora

Egon Dümes

532

Aurora

Ercilia Felix Leite
Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul
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Mudas

14.742
2.500

Taió
Rio do Sul

Proprietário

Mudas

Município

Francisco Fronza

4.826

Rio do Sul

Fritz Goede

2.536

Trombudo Central

Goldi Sieves

1.174

Atalanta

Granja Prochnow Ltda.

2.961

Trombudo Central

Grupo Guaricanas

500

Rio do Sul

Herberto Hübner

2.350

Trombudo Central

Hermes Henrique Hadlich

1.500

Atalanta

Hotel Fazenda dos Caetés Ltda.

7.193

Camboriú

Irmãos Staloch

500

Aurora

Isaías Gonçalves

500

Vitor Meireles

Ivandio Scheidt

502

Rio do Sul

Ivo Brand

625

Atalanta

Jairo Cardoso

460

Atalanta

João Martin Sautner

2.017

Aurora

Joaquim Göde

2.612

Trombudo Central

José Francisco Klaumann
José Lucas Schmidt

800
1.000

Aurora
Santa Rosa de Lima

José Manoel Gonçalves

600

Taió

Juvenal Tenfen

253

Aurora

Lindolfo Horstmann
Marcio Boeing
Maria Haverroth

1.439
760
2.089

Ituporanga
Aurora
Rio do Campo

Mário Gilberto de Sousa

500

Petrolândia

Martinho Feuser

250

Taió

MEUC - Centro de Ensino Teológico

635

São Bento do Sul

Miguel Rech

3.000

Rio do Sul

Moacir Venturi

2.390

Trombudo Central

Nélcio Lindner

1.500

Dona Emma

Nilo Sieves

2.666

Atalanta

Nilton Beschinock

3.361

Vidal Ramos

Obra Kolping Estadual de Santa Catarina

5.507

Rio do Sul

457

Rio do Sul

Odair Andreani
Ordival Semmer

2.700

Trombudo Central

Orlando Arndr

4.205

Agrolândia

Orlando Schuhmacher

1.627

Rio do Sul

Osni Sieves

1.093

Atalanta

Osnir Miliorini

2.910

Rio do Sul
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Proprietário

Município

Otto Friedrich Hassler

1.030

Apiúna

Otto Friedrich Hassler

3.600

Doutor Pedrinho

Palmiro Dias
Paulo Cesar Schlichting

300
1.275

Vitor Meireles
Mirim Doce

Pedro Gonçalves

300

Vitor Meireles

Prefeitura Municipal de Atalanta

305

Atalanta

Prefeitura Municipal de Laurentino

3.170

Laurentino

Prefeitura Municipal de Petrolândia

1.000

Petrolândia

Prefeitura Municipal de Rio do Sul

501

Rio do Sul

Ralf Krüger

1.250

Raul Wollert

889

Reflora Reflorestadora Ltda. PJ
Reginaldo Gutjahr
Rinaldo Pegoretti
Rolf Roeder
Rosane Matias

53.461
1.448
205
10.700

Trombudo Central
Laurentino
General Carneiro
Aurora
Rio do Sul
Braço do Trombudo

354

Rio do Sul

Roseli Maske

1.820

Agrolândia

Rubens Lima

604

Atalanta

1.351

Atalanta

Scheller Indústria e Com. de Madeira Ltda.
Silvestre Zimermann

500

Vitor Meireles

Valcir Evangelista da Conceição

723

Aurora

Valdeci Israel

2.000

Salete

Valdemar Osmar Nunes

1.485

Atalanta

Valdir Ricardo de Novaes Baues

500

Camboriú

Valmir Coelho Ludvic

500

Camboriú

Valmor Izidio

358

Salete

Vanderlei Parma

600

Atalanta

Vigand Hamm

872

Vidal Ramos

Vigoldo Lippel

596

Agrolândia

Vilson Barth

1.390

Atalanta

Wilson Schmidt

1.000

Santa Rosa de Lima

Total
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Mudas

223.228

Enriquecimento de Florestas Secundárias
Apoio - Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PDA – MMA
1997 a 2003

Proprietário

Mudas

Município

Propriedade Piloto

43.818

Atalanta

AABRI

1.000

Aurora

Adalberto Exterkoetter

2.100

São Bonifácio

Ademir Miglioli

1.500

Vitor Meireles

Alício Valcanaia

1.500

Vitor Meireles

Álvaro Wagner

1.665

Rio do Sul

Amarildo

800

Alfredo Wagner

Angelo Sardá

4.655

Rio do Oeste

Angelo Sardá

1.726

Lontras

Antônio Blonkovski

1.130

Santa Terezinha

500

Santa Terezinha

Antônio Lefczak
APREMAVI

3.000

Atalanta

Artur Foggel

2.025

Agrolândia

Augustinho Ferreira

2.800

Vitor Meireles

Áureo Bonin

2.200

Taió

Batorité Leandro

1.800

Vidal Ramos

Carlos Henrique

500

Timbó

Casa da Cultura - Ituporanga

500

Ituporanga

CCA

2.500

Santa Terezinha

Celso Sauer

1.564

Benedito Novo

Cláudio Krause

2.267

Santa Terezinha

Claudionor Monteiro

1.000

Santa Terezinha

Claus Prochnow

1.801

Trombudo Central

Clube Esportivo Ipiranga

400

Vidal Ramos

Cornélio Watras

1.000

Vitor Meireles

Daniel Schäffer

1.500

Atalanta

Décio Peruzzo

15.668

Atalanta

Délcio Angeli

1.012

Benedito Novo

Edegold Schäffer

1.000

Atalanta

Egon Adam

1.000

Santa Terezinha

Eládio Tambosi

1.500

Taió

Euclides Rocha

1.900

Vidal Ramos

91

Por que plantar florestas?

Proprietário

Município

Felício Watras

1.650

Vitor Meireles

Fidêncio Longem

2.500

Santa Terezinha

Francisco Exterkoetter

1.140

São Bonifácio

Frank

1.905

Pomerode

Fridolino Westerhoff

5.340

Atalanta

Geraldo Sauer

8.000

Agrolândia

Goldi Sieves

1.790

Atalanta

736

Atalanta

2.000

Atalanta

900

Atalanta

1.226

Joinville

Grupo Scheller
Guilherme Passaúra
Hilberto Berschinock
Humberto Chiliquinga
Igreja Católica de Toca Grande
Ilói Antunes
Irineu Koppes

250
3.700
840

Rio do Oeste
Salete
Santa Terezinha

Ivo Grankow

1.310

Joinville

Jaime Gutz

4.200

Atalanta

800

Atalanta

Jairo Cardoso
João Hilco

1.500

Santa Terezinha

João Kovalski

2.600

Santa Terezinha

José de Souza

2.600

Petrolândia

José Gonçalves

500

Santa Terezinha

José Von Gilza

1.530

Benedito Novo

Júlio Bileski

1.200

Santa Terezinha

520

Santa Terezinha

Lauro Havrelhuk
Lauro May

3.000

Ituporanga

Lauro Muchinski

1.000

Santa Terezinha

Leandro Mazzi

1.000

Trombudo Central

Leopoldo Dietrich

1.000

Witmarsum

Leopoldo Kohut
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Mudas

500

Santa Terezinha

Lívio Felippi

2.000

Santa Terezinha

Lourival Weber

1.300

Petrolândia

Manoel Jorge

1.500

Angelina

Maria Românio

3.334

Santa Terezinha

Mário Latauczeski

3.886

Santa Terezinha

Maurício dos Santos

2.500

Santa Terezinha

Mauro Borges

1.500

Rancho Queimado

Meroslau Savitski

1.667

Santa Terezinha

Proprietário

Mudas

Município

Metalúgica Riosulense

5.000

Rio do Sul

Nélcio Lindner

1.000

Dona Emma

Nelson Arseno

500

Agronômica

Nelson Witt

8.000

Rio do Sul

Neri Arcari

1.000

Santa Terezinha

Neri Miguel

1.200

Ituporanga

Neri Venturi

17.000

Agronômica

Nestor Havrelhuk

1.270

Santa Terezinha

Nicolau Dacychen

5.330

Santa Terezinha

Nicolau Karacz

800

Santa Terezinha

Orides da Silva

800

Vidal Ramos

Osmar Capistrano

870

Santa Terezinha

Parque Virgílio Scheller

2.000

Atalanta

Paulo Bitencourt

1.330

Biguaçu

Paulo Exterkoetter

3.500

São Bonifácio

Paulo Heidemann

2.000

Vitor Meireles

Paulo Markun

2.500

Anitápolis

Paulo Rossi

700

Alfredo Wagner

Pedro Berri

2.500

Santa Terezinha

Pedro Dernys

817

Santa Terezinha

Pedro Paulhak

1.667

Santa Terezinha

Pico Malwee

5.040

Jaraguá do Sul

10.000

Vitor Meireles

Prefeitura Municipal de Vítor Meireles
Ralf Krüger

802

Trombudo Central

Reinaldo Gomes

2.000

Aurora

Reinwald Müller

1.500

Lontras

Ricardo Ziemath

6.515

Rancho Queimado

Robson Polmann

1.000

Aurora

Rolf Steinbach

1.400

Blumenau

Rubens Siegel

1.575

Trombudo Central

Rucard Schroeder

500

Braço do Trombudo

Sebastião da Silva

1.333

Santa Terezinha

Seminário de Ituporanga

1.225

Ituporanga

Serenito Moretti

2.000

Vitor Meireles

Sérgio Adriano

350

Atalanta

Sigmar Henkels

3.150

Atalanta

Silvestri Blonkovski

3.350

Santa Terezinha
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Proprietário

Mudas

Município

Sílvio Demarchi

1.667

Santa Terezinha

Sílvio Fabris

2.000

Rio do Sul

Sílvio Schütz

2.110

Rio do Sul

Teodósio Wasylkovski

840

Santa Terezinha

Valdemar Capistrano

400

Santa Terezinha

Valdir Feiber

1.000

Vitor Meireles

Valmor Boing

2.000

Leoberto Leal

Valmor Chiquetti

9.223

Agrolândia

Valmor Chiquetti

1.500

Atalanta

Vandelino Deretti

2.300

Santa Terezinha

Vânio Petri

1.000

Vidal Ramos

Walter Dorphmüller

1.219

Atalanta

Wander Weege

3.800

São Joaquim

Werner Alexandre Tkotz

814

Indaial

Wigold Schäffer

3.109

Atalanta

Zeferino Ignaczuk

1.323

Santa Terezinha

Total

316.084

Planejando Propriedades e Paisagens
Apoio - Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e Fundação Interamericana
2005 a 2007

Proprietário

Município

Ademir de Moraes

900

Atalanta

Alessandro Pesenti

450

Atalanta

Alirio Beppler

600

Atalanta

Antonio Pesenti

400

Atalanta

Argemiro Kubiack

550

Atalanta

Arnito Schwartz

350

Atalanta

Artur Baggio

700

Atalanta

Bernardo Coelho

970

Atalanta

Carlos Alberto Muller

250

Ituporanga

Clube Esportivo e Recreativo Atalantense

500

Atalanta

2.000

Atalanta

Comunidade do Rio Caçador
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Mudas

Proprietário

Mudas

Município

Conrado Kubiack

650

Atalanta

David Cantovisk

900

Atalanta

40

Atalanta

Eder Serafim

1.050

Atalanta

Elenice Lima

250

Atalanta

Elsiario Hilesheim

980

Atalanta

Escola Ribeirão Matilde

650

Atalanta

Fredolino Jochem

1.575

Atalanta

Gildomar Kubiack

600

Atalanta

1.000

Atalanta

400

Atalanta

1.800

Atalanta

João Kubiack

230

Atalanta

José Altair Domingos

220

Atalanta

Jucelino Pesenti

150

Atalanta

Kátia Demarchi

100

Atalanta

Escola Básica Frederico Rolla

Ivo Gaspar Feliciano
Jaime Kubiack
Joacir Nunes da Silva

Klabin
Leonita Voss

8.500

Correia Pinto

200

Atalanta

Lindolfo de Souza

55

Atalanta

Lourivaldo Pereira

100

Atalanta

Ludovica Kubiack

150

Atalanta

Luiz Carlos Eiger

100

Atalanta

Marcos Antonio Odorizzi

1.700

Dona Emma

Mario Jaison Alves

970

Atalanta

Maureli Paulino da Silva

500

Atalanta

1.240

Atalanta

Raimundo Hobus

300

Atalanta

Reciclagem de Lixo Sebold

120

Atalanta

Sebastião da Rosa

800

Atalanta

Sergio Luis Adriano

140

Atalanta

50

Atalanta

1.060

Atalanta

Valentin Kubiack

300

Atalanta

Vanderlei Parma

700

Atalanta

Zenita Kerich

300

Atalanta

Osni Barbosa

Teobaldo Sieves
Thomaz Antunes Rodrigues Neto

Total

35.550
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Matas Legais
Parceria - Klabin
2005 a 2007

Proprietário

Município

Adelina Vavassori

500

Lontras

Adelino Miguel da Silva

200

Pouso Redondo

Ademir Ribeiro da Costa

50

Adilson Lotério
Adilson Rogério Lehmkuhl

250
1.350

Otacílio Costa
Palmeira
Chapadão do Lageado

Afonso Palhano

120

Palmeira

Afonso Schimitz

500

Salete

Agenor Knoll Pietro

494

Otacílio Costa

Airton Córdova Pereira

120

Palmeira

Aldori Rogério C. de Souza

150

Palmeira

Aleida Pereira

500

Otacílio Costa

76

Otacílio Costa

Aleida Pereira Lehmann
Alôncio Locks

500

Salete

Alvaro Silva

300

Palmeira

Amilcar Domingos da Costa

100

Agrolândia

Ana Maria Costa

114

Otacílio Costa

Anibal Lemos da Cruz

400

Palmeira

Antônio Joel da Cruz

500

Palmeira

50

Palmeira

Antônio Orli dos Santos
Antônio Vargas Lopes

600

Otacílio Costa

Augusto S. dos Santos

300

Palmeira

Carlito Rosa Meyer

1.000

Agrolândia

Carlos Fernando P. da Cruz

400

Palmeira

Catarina da Rocha

500

Otacílio Costa

Catarina de Fátima S.

120

Palmeira

Celso Graupner

500

Agrolândia

Claricio Correia

800

Agrolândia

Daniel P. Pereira

120

Palmeira

1.000

Palmeira

Delfo Antunes
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Mudas

Dionésio Monteiro Velho

988

Otacílio Costa

Domingos M. Antunes

120

Palmeira

Dorvina Pereira da Cruz

200

Palmeira

Proprietário

Mudas

Edson Floriani

160

Egon Knupper

1.000

Elio Chaves

50

Município
Palmeira
Aurora
Palmeira

Emília de Fátima Souza

400

Otacílio Costa

Emília de Fátima V. Souza

500

Otacílio Costa

Erotides Lehmann

200

Otacílio Costa

Escola do Cerro Alto

120

Palmeira

Eurico Faustino

400

Palmeira

Evaldino de Souza

150

Petrolândia

Fernando Pereira de Andrade

40

Palmeira

Francisco Mellor

120

Palmeira

Francisco Vieira

500

Taió

Garibalde B. Oliveira

120

Palmeira

Gilberto Schmits

120

Palmeira

Giovane de Assis Abreu

1.000

Otacílio Costa

Heriberto Schneider

120

Palmeira

Hilário Antônio Coelho

400

Palmeira

Ilza Ribeiro de Medeiros

1.000

Pouso Redondo

Irineu Hillesheim

500

Rio do Oeste

Irma Pereira da Costa

800

Otacílio Costa

76

Otacílio Costa

Itamar de Jesus
Ivo Mundt

300

Mirim Doce

Jair Genesio de Souza Junior

4.000

Rio do Campo

Jeremias Scopel

1.000

Otacílio Costa

João Cláudio França

250

Palmeira

João F. Souza

400

Palmeira

João Ferreira da Cruz

500

Otacílio Costa

João Mª Ferreira dos Santos

120

Palmeira

Joaquim de S. Guimarães

120

Palmeira

Joarez Sutil

1.710

Otacílio Costa

Jorge Luiz Ferreira

1.500

Lontras

José Aires Ostrowski

300

Rodeio

José Otávio de Souza

160

Palmeira

José Reni Souza

100

Palmeira

Julinha Pereira da Cruz

200

Palmeira

Júlio Cesar Silva

202

Otacílio Costa

Juvenil Pedrozo

500

Otacílio Costa
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Proprietário

Mudas

Município

Lauri Muniz da Costa

100

Agrolândia

Laurino da Cunha

500

Lontras

Lindolf Klegin

250

Pouso Redondo

Lindomar Bonin

Mirim Doce

Luis Deboite

500

Braço Trombudo

Luiz de Souza

200

Palmeira

40

Palmeira

Luiz Sasso

400

Palmeira

Lurdes Bellato

200

Palmeira

Mário Schulz

500

Trombudo Central

Milton Farias

120

Palmeira

Moacir Faxina

250

Palmeira

Nelson Schiestl

500

Petrolândia

Luiz Muniz

Nilton reis de Andrade
Norelvi Ribeiro da Costa
Obra Kolping

2.000
100
2.000

Palmeira
Otacílio Costa
São Joaquim

Onildo Sutil de Oliveira

500

Agrolândia

Oracides F. dos Santos

580

Palmeira

Oracides Mello de Liz F.

1.500

Otacílio Costa

Orotides Nogueira

250

Petrolândia

Osmar Cardoso

500

Rio do Campo

Osmar Nascimento de Liz

684

Otacílio Costa

Osni dos Santos Farias

120

Palmeira

Osni Steffen

500

Otacílio Costa

Otávio José Geremias

1.100

Chapadão do Lageado

Paulo Roberto Andrade

200

Palmeira

Quirino Meurer

500

Otacílio Costa

Reginaldo Costa

500

Otacílio Costa

Reinaldo da Silva

600

Otacílio Costa

Reynoldo P. S.

120

Palmeira

Rogério Ferreira dos Santos

120

Palmeira

Rogério Heinzen

900

Chapadão do Lageado

Rogério Proença

2.300

Otacílio Costa

Rogério Souza Dias

760

Otacílio Costa

Ronaldo Heinzen

500

Chapadão do Lageado

Rubens Rodrigues de Lima

150

Palmeira

Sebastião Aires
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1.000

1.000

Chapadão do Lageado

Proprietário

Mudas

Município

Sebastião Donizete Coelho

200

Palmeira

Sebastião P. dos Santos

120

Palmeira

Sivaldo Pereira

800

Otacílio Costa

Tereza A. Moreira

200

Palmeira

Vanderlei Mayer

300

Agrolândia

Vergínia Mello

494

Otacílio Costa

Volni Schneider

120

Palmeira

Walter R. Sasso

500

Palmeira

Wigand Noremberg

1.000

Wilberto Martendal

500

Petrolândia

Wilson Pereira da Cruz

150

Palmeira

Wilson Polini

150

Agrolândia

Total

Trombudo Central

58.638

Bosques de Heidelberg em Atalanta
Parceria - Bund e cidade de Heidelberg - Alemanha
1999, 2000, 2003 e 2004

Proprietário

Mudas

Município

Parque Mun. de Exposições Virgílio Scheller

3.500

Atalanta

Escola Municipal de Ribeirão Matilde

2.000

Atalanta

10.000

Atalanta

3.000

Atalanta

Jardim das Florestas - APREMAVI

12.000

Atalanta

Total

30.500

Parque Municipal Natural Mata Atlântica
RPPN Serra do Pitoco

Modelos de Plantios com Nativas
Parceria - The Nature Conservancy - TNC
2004

Proprietário

Mudas

Município

Jardim das Florestas - APREMAVI

13.000

Atalanta

Total

13.000
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Ação Climática
Parceria - Fundació Natura - Espanha
2005 e 2006

100

Proprietário

Mudas

Matias Katila

6.250

Lages

Matias Katila

3.000

Apiúna

Malhas Malwee

15.000

Total

24.250

Município

Jaraguá do Sul

Agrofloresta Familiar
Parceria - Instituto Vianei. Apoio - Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA
2005 a 2007

Proprietário

Mudas

Município

Arestides Sevegnani

275

Taió

Edenilson Henckel

181

Presidente Nereu

Edson Celso Sadlovski

746

Vitor Meireles

Estanislau Watraz

519

Vitor Meireles

Evaldo Alvino Linhares

424

Presidente Nereu

Gean Carlos Ramos

2.900

Agrolândia

Jaimir Jorge Dobnor

100

Santa Terezinha

Jorge Carmisini Neto

386

Presidente Nereu

José Lino Cuzik

308

Presidente Nereu

José Simonetti

166

Santa Terezinha

Lourenço Bueno

145

Santa Terezinha

Luize Liebsch Murara

935

Taió

Marcos Antonio Odorizzi

2.593

Dona Emma

Mareli Luchtenberg Stolf

2.058

Taió

Néri Arcari

400

Santa Terezinha

Osvaldo Neckel

700

Agrolândia

Paulo Cadilhac

151

Presidente Nereu

Sálvio Bento Linhares

637

Presidente Nereu

Teófilo Sadlowski
Valdecir Vendramin
Zenno Maltezo
Total

54
235
34

Vitor Meireles
Taió
Vitor Meireles

13.947
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Arborização urbana e paisagismo

Arborização urbana e paisagismo
Texto adaptado por Miriam Prochnow, do Guia Arborização e Paisagismo, editado pela Apremavi em 1997.

A arborização urbana é o conjunto de árvores e arbustos existentes no perímetro urbano de uma cidade, seja em terras públicas ou particulares, que cumprem
diversas funções dentro da paisagem, principalmente regulando o microclima
das cidades. Tão importante quanto preservar e recuperar as florestas nas áreas
rurais, é conservá-las nas áreas urbanas.
As áreas de preservação permanente
são especialmente importantes nas
cidades, principalmente as margens
de rios e as encostas dos morros.
Além disso, é fundamental observar
um bom planejamento para a arborização urbana.
Infelizmente a realidade de nossas
cidades não é bem assim. No Brasil
as estimativas mostram que 70% da
população vive nos centros urbanos.
Com o crescimento das cidades, sem
planejamento, as áreas verdes foram
substituídas pelas construções e os
centros urbanos são hoje caracterizados pela pavimentação e construções, que o impermeabilizam.
Os materiais utilizados são vidros,
cerâmicas, ferro, asfalto e concreto,
que absorvem os raios solares, tor-
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nando as cidades muito quentes durante o dia. Além da substituição das
áreas verdes pelas construções, há
ainda a poluição atmosférica, a hídrica, a visual e a sonora, que tornam
a qualidade de vida nos centros
urbanos, pior do que em ambientes naturais verdes.

des chaminés, são fontes de poeira e
fumaça que continuamente poluem
o ar e podem causar doenças.

Nas áreas construídas a
água não penetra no
solo, resultando em regiões de baixa umidade relativa do ar. Sem
árvores o clima do
centro das cidades se
torna bastante árido.
As construções, o tráfego
intenso de veículos, a queima
de combustíveis, madeira e carvão, lançados por pequenas e gran-

Uma árvore isolada
pode transpirar 380
litros de água. Isso equivale ao uso de 5 aparelhos de ar condicionado
médios, funcionando durante 20 horas por dia.
Uma energia magnífica
e de graça.

Por que arborizar?
As plantas proporcionam conforto
ambiental porque interceptam, absorvem e refletem os raios solares.
As áreas bem arborizadas apresentam temperaturas mais estáveis e em
geral mais frescas. Além disso, podemos produzir frutas que atraem pássaros e podemos apreciar o delicioso
perfume de suas flores. Os pássaros
ajudam a espalhar as sementes que
produzem novas plantas e ajudam
no controle biológico dos insetos.

As árvores são como bombas hidráulicas que, usando as suas raízes,
trazem a água do subsolo para a atmosfera. Elas refrescam e tornam a
umidade relativa do ar mais apropriada para os seres humanos.
Praças, ruas e residências bem arborizadas, contribuem para a retenção
de materiais poluentes. Quando o ar
poluído passa pela copa das árvores,
diminui a velocidade, permitindo a

deposição das partículas sobre a superfície das folhas. Outra vantagem
é que as folhas das árvores absorvem
gases tóxicos como o dióxido de enxofre e de carbono.
As árvores plantadas com planejamento, na cidade ou na propriedade rural, também funcionam como
uma espécie de cortina, podendo
evitar danos causados por ventanias.

chuva

Limpeza do ar pela
arborização
ar com poluentes
partículas e gases

luz solar

ar limpo
deposição
e filtração

Ação da arborização sobre os
ventos e a circulação de ar
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A conservação e a recuperação da
arborização urbana, permite a manutenção e o desenvolvimento da
fauna, principalmente das aves. A
volta dos animais é uma recompensa
de uma arborização bem planejada.

resultados: uma boa arborização também ajuda a saúde física e mental da população. O paisagismo bem feito aumenta também o valor das propriedades,
pelo conforto e beleza, gerando benefícios na área turística. Felizmente já
temos no Brasil alguns exemplos de cidades que estão se beneficiando muito
pelo fato de terem uma boa arborização associada a um belo paisagismo.

Os benefícios sociais da arborização
urbana são uma conseqüência natural. O equilíbrio climático e o controle da poluição não são os únicos

Praças e parques arborizados são espaços que convidam e atraem as pessoas para momentos de lazer,
descanso e reflexão.

Segundo a Associação Brasileira de Arborização Urbana, o índice ideal de
áreas verdes nas cidades é de 15 m2 por habitante.

Cidades sem árvores são ambientes
áridos e prejudiciais à manutenção
da qualidade de vida humana.
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Planejamento da arborização de ruas
O estudo e o planejamento devem levar em conta as diversas etapas do crescimento das árvores, do plantio à árvore
adulta, pois isto evita problemas futuros que geralmente culminam com o sacrifício das plantas.

Obstáculos do meio urbano que dificultam o plantio de árvores
Quando existe fiação elétrica ou de telefonia, dá-se preferência para espécies de pequeno porte e de raízes superficiais para não interferir nas redes
subterrâneas de água, esgoto ou energia elétrica. Mesmo assim a convivência
é possível se as podas forem bem feitas.

Canos e redes subterrâneas de
águas, esgoto ou energia podem
ser afetados pelo crescimento
das raízes.
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Algumas sugestões:
Muitos espaços urbanos e ruas podem e d evem
conviver com árvores de copas grandes, que
proporcionam muita sombra.

Estacionamentos bem planejados comportam
muitos carros, muitas árvores e muita sombra.

Ocupar todos os pequenos espaços é contribuir
para o embelezamento das cidades. Deve se dar
preferência para as espécies de flores, arbustos e
árvores nativas e que sejam perenes.
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Tamanho das mudas
Em geral utilizam-se mudas grandes, com altura superior a 2 metros e com os
primeiros ramos (galhos) acima de 1,8 metros, mas mudas pequenas de 20 a
30 cm de altura também podem ser utilizadas sem problema.
No caso do uso de mudas pequenas são necessários alguns cuidados a
mais, como:

Ramos
Estaca de bambu ou madeira

a) Colocar pelo menos 4 estacas para
proteger a mudinha.

100cm

Pernadas

200cm

b) Fazer podas de condução nos primeiros anos para garantir que a árvore desenvolva os primeiros galhos a
1,8 metros do solo.
c) Os locais de plantio devem ser de,
no mínimo, 60 X 60 cm. Também
é importante colocar uma estaca de
madeira ou bambu, com 1 metro de
profundidade no solo e 2 metros de
altura, para servir como tutor da arvorezinha, garantindo o seu crescimento reto e evitando o tombamento.
d) Para o plantio deve ser utilizado
um substrato preparado na proporção de 1/3 de terra arenosa, 1/3 de
esterco curtido e 1/4 de terra argilosa. De preferência fazer o plantio
em dias nublados ou chuvosos. Em
estações secas as mudas devem ser irrigadas por 30 dias. O canteiro ideal
para o desenvolvimento de árvores
situadas em vias públicas é de 1 X 1
metros, livre de ervas daninhas.
e) Para evitar a quebra de calçadas
pelas raízes das árvores, além da
escolha de plantas com raízes profundas é possível também revestir a
metade superior do local do plantio
com uma parede de tijolos em espelho, coberto com cimento, cujo acabamento pode ser completado com
o calçamento da rua.
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Amarrio

Passeio cimentado

Tijolos

30cm

60cm
100cm

Uma boa opção para embelezar os canteiros ao redor das árvores é o uso de
pedras em conjunto com plantas ornamentais nativas, como bromélias ou flores.
Isso dá um efeito paisagístico importante. Não se recomenda o uso de gramas
nos canteiros, pois a grama atrasa o desenvolvimento das árvores.
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Dicas para utilizar o espaço nas cidades
Ruas estreitas e passeios estreitos
Não arborizar. Incentivar o plantio dentro dos terrenos particulares usando espécies de pequeno porte.

Ruas estreitas, porém com calçadas
com mais de 2 metros
Plantar no lado em que não houver fiação elétrica, espécies de pequeno porte. Sob fiações utilizar espécies
de p equeno porte ou flores.

Passeios estreitos, com de 2 m
 etros de largura
e ruas largas
Plantar apenas do lado em que não houver fiação e
mais espaçadamente.

Passeios largos e ruas largas
Plantar espécies de médio porte.

Distância
No lado da fiação plantar espécies de pequeno porte
ou flores.
A distância entre a muda e o meio-fio deve ser de
50 cm.
Reservar a distância mínima de 4 metros dos postes de
iluminação pública, 2 metros da entrada de garagens,
5 metros das esquinas, 2 metros das redes de água e
esgoto e 4 metros dos pontos de ônibus.
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2m

3m

2m

3m

6m

6m a 12m

12m

6m a 12m

2m

3m

2m

3m
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Espaçamento entre as árvores
É importantes usar o espaçamento de acordo com o
diâmetro da copa da árvore adulta.
Abaixo indicamos alguns espaçamentos com base na largura das ruas
ou passeios. Outros espaçamentos
podem ser utilizados, mas deve-se
sempre ter em mente que as árvores
crescem ano a ano, e se forem plantadas muito próximas umas das outras,
no futuro podem causar problemas
por falta de espaço.
a) Ruas e passeios estreitos:
7 a 10 metros
b) Ruas estreitas e passeios largos:
7 a 10 metros
c) Passeios estreitos com ruas largas:
10 a 15 metros
d) Passeios largos e ruas largas:
10 a 15 metros
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O plantio de árvores nos espaços urbanos deve ser bem planejado. Árvores
frondosas devem ter espaço para desenvolver suas copas livremente e assim
cumprirem sua função no equilíbrio ambiental e no paisagismo.
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Jardins
Alemanha
Atalanta (SC)

Brasília (DF)
Pomerode (SC)

Casas
Rio do Sul (SC)

Alemanha
Blumenau (SC)

Goiás Velho (GO)
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Parques

São Francisco, EUA

Munique, Alemanha
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Brasília (DF)

Brasília (DF)

Porto Alegre (RS)
Campos do Jordão (SP)
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Praças
Anitápolis (SC)

Brasília (DF)

Blumenau (SC)
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Aracaju (SE)

Lagos
Jaraguá do Sul (SC)

Brasília (DF)

Atalanta (SC)
Suíça
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Ruas
Pirenópolis (GO)

Holanda

Brasília (DF)
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Estacionamentos
Atalanta (SC)
Brasília (DF)

Brasília (DF)
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Árvore Podada ou Mutilada?
Um cenário encontrado com freqüência em muitas das cidades brasileiras, são
espaços urbanos onde as árvores foram verdadeiramente mutiladas por podas
exageradas e mal feitas. Na maioria dos casos isso acontece por falta de planejamento e pelo uso de espécies de grande porte sob a fiação elétrica. Mas muitas vezes são realizadas podas absolutamente inexplicáveis, que causam danos
irreversíveis às árvores. Outra prática bastante comum e dispensável é pintar de
branco os caules das árvores.

Quando a poda é admitida
Quando houver necessidade de se ajustar a semáforos,
redes aéreas, luminárias, postes, placas indicativas, marquises, fachadas de prédios ou quaisquer outros obstáculos.
Quando a árvore atrapalha a visibilidade do trânsito.
Para eliminação de galhos secos, doentes, mal situados ou
atacados por pragas.
Para desbrote, que é a eliminação permanente das brotações, que surgem abaixo da formação da copa. Deve ser
feita periodicamente para não tirar a força de crescimento da planta.
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Para que serve a poda?
A poda não é uma necessidade das árvores, mas sim do homem,
que pode fazer uso desta técnica para adaptá-las às construções, fiação elétrica, água, esgoto, placas de trânsito,
sinalização e o próprio trânsito.
Por ser uma técnica, exige conhecimento. É por
isso que o planejamento aliado ao conhecimento é a chave para a arborização urbana
eficiente e geradora de benefícios para a população. A poda das árvores de rua deve ser
de responsabilidade da prefeitura, através de
departamento competente, e pode ser feita
em alguns casos.
Árvores podadas são geralmente atacadas
por fungos, bactérias e insetos que atingem o
cerne da planta, apodrecendo-o. A árvore fica
fragilizada e se quebra ou cai com mais facilidade nos dias de tempestades. Em geral árvores
doentes podem cair com temporais e prejudicar
casas ou carros.
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Como se faz a poda?
As árvores possuem estruturas que
são responsáveis pela proteção da
planta e que auxiliam na cicatrização, evitando doenças pelo corte do
galho. Por esse motivo é necessário
preservar estas estruturas de proteção
do galho: a crista (parte superior) e o
colar (parte inferior).
O procedimento para se fazer podas
em galhos acima de 5 cm de diâmetro é denominado de 3 cortes e
é feito para evitar lascar os galhos,
mantendo a saúde das plantas:
1. O corte 1 é feito a 30 cm do tronco principal, de baixo para cima, até
que o serrote fique travado com o
peso da madeira.

2. O corte 2 é feito na parte superior do galho, 2 ou 3 cm além do corte inferior, entre ele e o tronco, até a ruptura do galho.
3. O terceiro corte visa eliminar o tronco restante e deve feito como mostra a
figura. Este último corte deve ser feito de baixo para cima, porque nem sempre a serra cortante pode ser corretamente posicionada na parte superior do
galho, devido ao pequeno ângulo entre os galhos.
A distribuição dos galhos deve ser equilibrada para distribuir o peso dos ramos
e para que a seiva flua com rapidez a todos os pontos da árvore. Assim também
a árvore podada fica menos suscetível aos temporais.
Para se evitar o apodrecimento pelo ataque de fungos e bactérias, é recomendado aplicar uma mistura de cal e sulfato de cobre nos cortes. Quanto mais
ativo for o metabolismo da planta, mais rápida se dará a cicatrização. Por isso,
o final do inverno é a época mais propícia para a realização da poda.

Nunca deixar tocos, que poderão apodrecer
no futuro e propiciar a entrada de doenças.

Podas mal feitas podem causar a
morte da árvore.
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Crista de casta

2o corte

Posição do corte
32cm

Galho a
ser podado
30cm
Colar

1o corte
3o corte

Tronco principal

O corte deve ser sempre em ângulo,
ou seja, inclinado, em cunha ou bisel.

Quando o corte dos galhos é
bem feito, a casca da árvore
cresce cobrindo a ferida e
deixando apenas uma cicatriz.
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Poda em túnel
“V”, “L” ou “U”
Podem ser utilizadas para árvores existentes
debaixo de linhas de baixa tensão. Recomenda-se não utilizar espécies altas sob
a fiação, porque estes tipos de poda
requerem um trabalho constante de
manutenção. Nem sempre prefeituras e/ou companhias de eletrificação conseguem manter a freqüência necessária dos trabalhos, porém
são modelos indicados quando já
existem árvores nas vias públicas e
em conflito com a fiação elétrica.
É recomendado, quando possível, em
casos extremos de incompatibilidade,
recompor a arborização, intercalando
um novo plantio de árvores com porte
menor entre as árvores mais velhas, substituindo-as à medida que as novas cresçam.
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O papel do cidadão
Um problema sério que impede o sucesso da arborização
urbana é o vandalismo, ou seja, a destruição de plantas por
pessoas, sem qualquer motivo. Graças à ação dessas pessoas
insensíveis, centenas de pequenas plantas são danificadas
ou simplesmente destruídas. Isso obriga o poder público a
gastar ainda mais com proteções de ferro ou madeira.
Neste ponto é que o cidadão pode exercitar sua autoridade
de quem paga impostos e quer vê-los bem aplicados. É importante a união de todos em defesa dessa idéia, não permitindo que se destruam árvores da arborização urbana.
O cidadão também pode contribuir de maneira significativa no paisagismo e embelezamento das cidades, cultivando jardins nas suas propriedades. Quanto mais bem
cuidadas forem as áreas particulares, mais bonito será o
conjunto e mais aprazível a cidade se tornará.
Quem vive em apartamentos pode utilizar os espaços
disponíveis em sacadas e terraços. Aconselha-se o uso de
espécies nativas, mesmo de flores, para fazer os plantios,
sempre lembrando que as mudas destas espécies devem
ser cultivadas e não retiradas da floresta.
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A inexplicável poda de inverno
Lauro Eduardo Bacca
Todos os anos, com a aproximação do inverno,
observa-se em nossas
cidades o cumprimento de um
estranho costume, inexplicável na
maior parte
das vezes e
que consiste na eliminação brutal da copa
de
nossas
árvores ornamentais, sejam
elas pertencentes à arborização
pública de nossas
ruas, praças ou jardins
ou estejam elas presentes
nos terrenos particulares.
Os cortes são, muitas vezes, mal feitos, deixados na horizontal (onde
acumulam mais poeira e umidade,
facilitando o apodrecimento), provocando rachaduras e lascamentos,
muitas vezes de até mais um metro
de comprimento, tudo em nome,
como falamos, de uma tradição que
se perdeu no tempo e que teria uma
certa lógica se isso fosse executado
em pomares, com finalidades específicas de produção otimizada de frutos, folhas ou outro produto vegetal
obtido das árvores.
Alega-se ser isso necessário para evitar conflitos com a fiação elétrica.
Em outros casos, usa-se o argumento
da necessidade de aumento de inso-
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lação, nestas épocas de dias curtos e de
muita umidade. Também se justifica
a poda anual para evitar interferências com beirais, telhados e
janelas, ou simplesmente para
melhorar o visual ou tornar
mais visível um prédio ou
monumento.
Evidentemente, desculpas para se podar as árvores é que não faltam.
Não obstante, qualquer
pessoa de mediana capacidade de observação
constatará que também
podamos árvores nos locais
em que nenhuma das justificativas apresentadas, nem qualquer outra, pode ser aplicada. E o
que é pior: na esmagadora maioria
das vezes, de forma absolutamente irracional, sem a mínima metodologia de condução técnica ou científica do corte do vegetal.
O que sobram geralmente são aqueles tocos disformes, mutilados, cheios de
pontas de galhos voltados para cima, lascados e rachados, mais parecendo um
tosco e assustador Frankenstein vegetal, a enfeiar nossas cidades e até dando
um visual tétrico às nossas muitas vezes sombrias paisagens de inverno.
Depois de tudo o que aprendemos, observando exemplos de outras cidades
do Brasil e exterior, mas acima de tudo procurando olhar o mundo e as coisas
como sempre procuramos olhar, de um ângulo diferente, contrário à visão
normal da sociedade ocidental, chegamos à conclusão de que o trato com
nossas árvores deve mudar radicalmente.
Começando por obedecer à regra número um da natureza que é: não podar!
Sim, isto mesmo, não podar, por incrível que pareça, é a conclusão a que chegamos, depois de acuradas as observações e ponderações.
Convencendo-nos disso, o resto fica mais fácil, aí é só seguir algumas regrinhas
simples, nos casos em que a poda seja rigorosamente necessária. Quanto mais
pessoas pensarem e agirem dessa forma, melhor será a vida para todos!

A absurda pintura branca
Augusto Carneiro
Em princípios do século XIX, um general francês avançava com suas tropas sobre os países da Europa, até Moscou. Era um gênio militar e, tendo que movimentar soldados à noite, para facilitar isto, mandou pintar de branco
as árvores marginais das estradas.
Depois, enquanto não surgiam as poderosas lanternas dos
veículos modernos, todos reconheciam a pintura branca
com fins específicos e úteis: facilitar a locomoção à noite.
Até hoje, mesmo com os faróis dos veículos, há curvas
com rochedos perigosos que devem ser, excepcionalmente, pintados de branco.
Mais tarde, provavelmente na Europa, que era relativamente atrasada no século retrasado, alguns prefeitos devem ter aproveitado a idéia da pintura branca para mostrar serviço, pintando as árvores de suas cidades.
Costume que hoje, lá, não existe mais. Algum brasileiro imitador trouxe para nosso país o negativo costume.
Aqui, prefeitos de cidades grandes e pequenas, querendo dar demonstração de boa administração, correm para
fazer este trabalho facílimo.
Contratam três operários e, se a cidade for pequena, em
pouco tempo deixam-na branquíssima. Com os prefeitos
cooperam os secretários de turismo. Geralmente o turismo é complementado na base de tinta branca.
Alguns alegam que é para apresentar aspecto de limpeza.
Só aspecto, porque na natureza pura, ou quando é praticada uma eficiente remoção do lixo, as árvores não são
sujas, senhores.
Os praticantes dessas pinturas revelam que o homem tem
instinto de derrubar e submeter a natureza. Na realidade,
o que se quer é estabelecer a evidência do domínio do
homem sobre a natureza, se está isolando as pessoas do
ambiente natural. As árvores estarão só em cima, para nos
fazer sombra, isto quando não forem podadas.
Embaixo, podemos circular sem vê-las. Apenas notaremos uns postes brancos. Além disso, os pintores conse-

guem igualar uma rua a um corredor de hospital antigo,
porque hoje os hospitais não são mais brancos.
Geralmente os pintores argumentam que a pintura serve para afugentar e matar formigas. Isso é contrário ao
bom senso. A cal não tem efeito algum sobre os insetos,
a não ser no momento em que o pincel está molhado,
quando a formiga tem que esperar o secamento ou então morrer afogada.
Entretanto, pode-se admitir que, em casos excepcionais,
principalmente na infestação de pragas, é possível que
uma borrificação de cal com praguicidas, geralmente
nas folhas, traga efeitos positivos e vantagens ao proprietário e à árvore. Isso é outra coisa, mas os pintores
vêm argumentando com o motivo das infestações, mas
só pintam o tronco e também as pedras das praças.
A árvore é um ente vivo, não um móvel de madeira, nem
um poste. Pintar uma árvore é tentar matá-la um pouco.
É querer fazer esquecer que a árvore também é vida.
Para finalizar, mencionamos as palavras do Professor
Luiz Galvão, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele diz que a arborização de certas cidades do Rio
Grande do Sul parece “caso patológico” e que, olhando
certas “praças” o espetáculo chega a ser “cômico”. E
explica o porquê, mencionando até a poda, mas no final
(palavras dele) nos convida e diz: “vamos nos sentar neste banco e refletir... causa-nos estranheza e até espanto
a constante utilização da caiação no terço inferior do
tronco das árvores”.
Buscamos explicações lógicas para esse comportamento,
mas não encontramos. Entendemos o valor da cor branca, sua luminosidade e inspiração, porém confirmamos
o propósito de que a alteração de um elemento natural
vivo não passa da mais crassa ignorância.
Prezados senhores, não se vestem meias colegiais em
árvores, nem se transformam arenitos ou granitos em
mármores alvos, especialmente na visita de governadores e presidentes.
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Paisagismo Rural
Quando se fala em paisagismo, geralmente as pessoas se lembram
de belos jardins e praças de
cidades. Entretanto, os
ensinamentos da arte
paisagística podem e
devem ser aplicados
também nas áreas rurais, onde já existem
vários elementos naturais como ar puro,
terra fofa e presença
de árvores, que trazem uma noção de
ordem e beleza.
O plantio de árvores, arbustos e flores em alguns
pontos das propriedades, como
por exemplo nas margens das estradas e nos quintais, somado
às florestas naturais situadas
nas áreas de preservação
permanente e reservas
legais, permite criar
uma paisagem harmônica e melhorar
a qualidade de vida.
Isso aplicado ao conjunto das propriedades cria um ambiente
comunitário harmonioso e bonito, ajudando a desenvolver ou
resgatar a cultura de amor
à terra. O gosto e o amor
pela terra natal, tantas vezes
cultivado pelos mais idosos, pode
ser resgatado e apreciado pelos jovens.
Atualmente, os programas de turismo rural e ecológico
constituem-se numa alternativa de lazer para muitas pessoas, principalmente pessoas que vivem em cidades grandes e querem fugir dos congestionamentos de trânsito,
da poluição e do stress. O turismo representa um grande
potencial de desenvolvimento para as pequenas cidades

132

e de renda para os proprietários rurais.
O cuidado com a paisagem e o embelezamento das propriedades e
comunidades tornam o ambiente muito mais agradável
e atrativo.
A valorização da paisagem
pode-se iniciar com o
plantio de uma fileira de
árvores floríferas, como
ipês amarelo e roxo, caroba, quaresmeira, paineira e
acácia, contornando a propriedade, especialmente na
parte da frente.
Uma outra idéia, já bastante conhecida e muito usada no passado, são
os caramanchões feitos com plantas trepadeiras. Em suas sombras
podem ser colocadas redes
e bancos para descanso. As
plantas utilizadas podem
ser frutíferas, como uva,
maracujá e kiwi, ou trepadeiras floridas, como
as setes léguas, buganvílias e glicínias.
A arborização em torno
de açudes e lagos é importante para proteção do
solo e qualidade da água. O
entorno dos açudes são ótimos locais para plantio de árvores floríferas e também frutíferas
que podem servir de reforço alimentar para os peixes. Nos taludes dos açudes
é interessante usar grama para prevenir a erosão e
dar uma moldura ao lugar. Também podem ser colocados
troncos de velhas árvores caídas para servirem de bancos.
Para completar a paisagem podem ser usados canteiros
de flores, com preferência para espécies nativas e perenes,
ou seja, que não precisem ser replantadas com frequência,
para não aumentar o trabalho de manutenção.

Com as flores é possível atrair para o jardim os
beija-flores e as borboletas, que são uma beleza
à parte. Existem plantas que atraem esses bichinhos e que certamente darão um efeito
especial ao jardim, como camarão, grevílea anã, chorão florido, rucélias, agapanto,
sarandi, brincos-de-princesa, malvavisco,
sininho e bromélias.
Nas áreas de agricultura também podem
ser plantadas flores. Além de embelezar
a roça, algumas espécies atraem insetos
para si, deixando as plantas livres.

O turismo representa um grande potencial de desenvolvimento para as
pequenas cidades e de renda para os proprietários rurais.

Arborização urbana e paisagismo

Paisagem de uma mesma estrada
Uma das melhores formas de embelezar as propriedades
é plantar espécies pequenas e floridas ao longo dos caminhos e estradas. Essa prática é boa também para os barrancos ao longo das estradas externas das propriedades. Ao
invés de roçar e capinar o mato de tempos em tempos, é
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mais econômico e dá um belo efeito o plantio de espécies
tipo touceira, como lírio amarelo, azaléias, quaresmeiras,
hortênsias e agapantos. Além de segurar a terra e dar flores, diminui os trabalhos com a manutenção das estradas.

Um bosque perto de casa
O bosque é aquele lugar gostoso perto de casa, onde a família pode se
reunir com os amigos para beber aquele gostoso chimarrão,
conversar, descansar e também fazer festas ao ar livre.
Um bosque perto da casa
proporciona um belo visual e possibilita a observação dos pássaros e outros animais.Também serve
para proteger a casa contra
ventanias e do sol forte e para
colocar o carro na sombra.
Ao implantar um bosque é importante escolher árvores que perdem as
folhas no inverno. Isso diminui o calor no verão e, ao mesmo tempo,
permite que o sol atinja a casa
no inverno. Também é importante diversificar as árvores, plantando frutíferas
nativas como pitangueira,
uvaieira, guajuvizeiro, cerejeira, araçazeiro, corticeiro, ingazeiro, butiazeiro, gabirobeira, palmito,
para produção de frutos e
atração de pássaros.

Para garantir um aspecto natural
ao bosque as árvores devem ser
plantadas com espaçamento
de 2 a 3 metros. Plantar sem
obedecer linhas dará uma
forma bem mais natural
ao futuro bosque. No
interior do bosque pode
ser prevista a instalação
de mesas e bancos e um
espaço de circulação entre as árvores. Se no lugar
onde forem plantadas as
árvores existir um gramado,
é preciso cortar a grama próxima às mudas plantadas (fazer
um coroamento), pois a mesma interfere no crescimento das árvores.
Um pequeno bosque pode ser
formado com o plantio de
cerca de 50 árvores, misturando-se as espécies.

Deve-se plantar também árvores que dão flores, como ipê, jacarandá, caroba e quaresmeira e outras
que dão bastante sombra, como a
figueira, canafístula, açoita cavalo, canjarana, canela, etc. Junto
com as árvores é interessante plantar arbustos floridos
como azaléias, hortênsias,
hibiscos, alamandas, primaveras e outros, que darão ao bosque um aspecto
colorido especial.
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Açoita Cavalo

Nome científico:
Luehea divaricata Mart.
Família: Tiliaceae

Nome científico:
Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record.
Família: Fabaceae

Utilização:
Madeira usada para fabricação de móveis, na
construção civil e fabricação de canga para
o gado.

Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de moirões e construção civil. Espécie também
utilizada para paisagismo.

Coleta de sementes:
Diretamente da árvore, geralmente com
auxílio de podão. Recomenda-se coletar
quando os frutos estiveram iniciando a sua
abertura.

Coleta de sementes:
Coleta realizada diretamente da árvore.

Época de coleta de sementes:
Fevereiro a maio.

Fruto: Legume.

Fruto: Seco deiscente.

Flor: Branca,

Flor: Rosa - branca.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Rápida.

Crescimento da muda: Rápido
Germinação: Normal.

Plantio: Mata ciliar, área aberta,
solo degradado.

Plantio: Mata ciliar, área aberta,
solo degradado.
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Angico-branco

Época de coleta de sementes:
Maio a junho.

Guia de Espécies

Araçá-amarelo

Araçá-branco

Nome científico:
Psidium cattleyanum Sabine
Família: Myrtaceae

Nome científico:
Eugenia kleinii D. Legrand
Família: Myrtaceae

Utilização:
Madeira resistente servindo para a fabricação
de cabo para ferramentas, carvão e lenha. Seus
frutos são comestíveis e atrativos para fauna.

Utilização:
Frutos para fauna e seres humanos.

Coleta de sementes:
Diretamente da árvore ou no chão após a
queda dos frutos.

A

Coleta de sementes:
Geralmente do chão, após a queda
espontânea do fruto.
Época de coleta de sementes:
Março a maio.

Época de coleta de sementes:
Outubro a março.

Fruto: Amarelo carnoso.

Fruto: Amarelo carnoso.

Flor: Branca.

Flor: Branca.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta,
solo degradado.

Observação: Geralmente após a queda do
fruto maduro no chão, as formigas comem
toda a polpa deixando a semente exposta. Essa
“limpeza” não prejudica a germinação das
sementes. A germinação desta espécie é irregular
prolongando-se por até seis meses.
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Guia de Espécies

Araçá-mulato ou
Pau-alazão

Nome científico:
Eugenia multicostata D. Legrand
Família: Myrtaceae
Utilização:
Madeira e frutos.
Coleta de sementes:
Diretamente do chão, após a queda do fruto
maduro.
Época de coleta de sementes:
Novembro a dezembro.

Araçá-vermelho

Nome científico:
Psidium cattleyanum Sabine
Família: Myrtaceae
Utilização:
Madeira para construção civil, cabo para
ferramentas, lenha e carvão. Seus frutos são
comestíveis e atrativos para fauna.
Coleta de sementes:
Diretamente do chão, após a queda do
fruto maduro.
Época de coleta de sementes:
Outubro a março.

Fruto: Laranja – vermelho, carnoso.
Fruto: Vermelho carnoso.
Flor: Branca.
Flor: Branca.
Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Normal.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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Araucária

A

Aroeira-branca

Nome científico:
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Família: Araucariaceae
Utilização:
Madeira amplamente utilizada na construção
civil, utensílios domésticos, cabos de ferramentas e celulose. Sementes comestíveis (pinhão)
e atrativas para a fauna (cotia e gralha-azul).
Também utilizada para paisagismo.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
ou no chão após a queda.

Nome científico:
Schinus lentiscifolius Marchand
Família: Anacardiaceae
Utilização:
Madeira, frutos, medicinal, ornamental.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore.

Fruto: Não apresenta frutos, suas sementes ficam “nuas” sem nenhuma polpa as envolvendo. Este conjunto de sementes é chamado de
pinha, que contém vários pinhões (sementes).

Época de coleta de sementes:
Dezembro a fevereiro.

Flor: Estróbilos verdes.

Fruto: Marrom claro.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Cada semente é colocada diretamente nos saquinhos com substrato, com a
ponta para baixo, levemente inclinadas, sendo
a germinação rápida.

Flor: Amarela.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.
Observação: Não é recomendável a produção
de mudas através de repicagem. Para o plantio
no campo é importante que as mudas não
ultrapassem 10 cm de altura. Os pinhões
também podem ser “plantados” diretamente.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta., solo degradado.
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Aroeira-periquitia

Aroeira-vermelha

Nome científico:
Schinus molle L.
Família: Anacardiaceae
Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de moirões
e produção de resina. Espécie muito utilizada
para paisagismo, em especial nas áreas urbanas.
Coleta de sementes:
Coleta realizada diretamente da árvore.
Época de coleta de sementes:
Dezembro a fevereiro.

Nome científico:
Schinus terebinthifolius Raddi
Família: Anacardiaceae
Utilização:
Madeira usada para lenha, carvão e fabricação de moirões. Muito utilizada para o
paisagismo. Seus frutos são muito atrativos
para avifauna.
Coleta de sementes: Coleta realizada
diretamente da árvore.

Fruto: Marrom claro.
Época de coleta de sementes:
Janeiro a junho.
Flor: Amarela.
Fruto: Vermelho.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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Observação: Taxa de germinação baixa –
aproximadamente 50%. Esta espécie necessita
de quebra de dormência em água fervente.
É comum acontecer nas sementeiras o
tombamento causado por fungos.

Flor: Branca.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Guia de Espécies

Baga-de-macaco

Nome científico:
Posoqueria acutifolia Mart.
Família: Rubiaceae
Utilização:
Madeira utilizada para lenha, carvão, fabricação de cabos de ferramentas e serviços de
marcenaria em geral.
Coleta de sementes: Coleta realizada
diretamente da árvore.
Época de coleta de sementes:
Junho a fevereiro.

B

Baguaçu

Nome científico:
Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Spreng.

Família: Magnoliaceae
Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de caixas e
brinquedos além de pequenos serviços de carpintaria. Também utilizada para paisagismo, seus
frutos são muito atrativos para a avifauna.
Coleta de sementes:
Diretamente da árvore quando os frutos
iniciarem a abertura espontânea.
Época de coleta de sementes:
Setembro a outubro.

Fruto: Amarelo carnoso.
Fruto: Seco de cor marrom-esverdeado.
Flor: Branca.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Demorada.

Flor: Branca amarelada.
Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Demorada.
Plantio: Mata ciliar, sub-bosque.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Observação: Taxa de germinação baixa, é
recomendado deixar as sementes imersas em
água de 3 a 4 dias.
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Bracatinga

Nome científico:
Mimosa scabrella Benth.
Família: Fabaceae
Utilização:
Madeira muito utilizada para lenha, construção civil e caixotaria. Utilizada também para
paisagismo.
Coleta de sementes: Coleta das vagens
diretamente da árvore quando iniciarem a
abertura espontânea ou através da colocação
de lonas sob as árvores nas horas mais
quentes do dia com posterior recolhimento
das sementes.
Época de coleta de sementes:
Novembro a dezembro.

Cabriúna

Nome científico:
Myrocarpus frondosus Allemão
Família: Fabaceae
Utilização:
Madeira usada para a fabricação de móveis, carrocerias e dormentes. Também é
muito utilizada na construção civil, como
caibros, ripas, sarrafos, assoalhos, etc. Utilizada medicinalmente (bálsamo) e para fins
paisagísticos.
Coleta de sementes: No chão após a queda
espontânea dos frutos.
Época de coleta de sementes:
Novembro a janeiro.

Fruto: Legume Amarelo (vagens).
Frutos: Secos.
Flor: Amarela.
Flor: Amarela.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
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Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Observação: Antes da semeadura as sementes
devem passar por processo de quebra de
dormência através de água fervente.

Observação: Devido a dificuldade de separação
da semente junto ao fruto, estes deverão ser
semeados como se fossem sementes.

Guia de Espécies

Cambará

Camboatá-branco

Nome científico:
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera
Família: Asteraceae

Nome científico:
Matayba elaeagnoides Radlk.

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, fabricação de cabos de ferramentas e esquadrias.
Utilizada para o paisagismo de forma geral.

Utilização:
Madeira utilizada para construção civil,
como caibros, ripas e tábuas em geral. Também utilizada para lenha e paisagismo urbano. Seus frutos são atrativos para a fauna.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos frutos
Época de coleta de sementes:
Dezembro a fevereiro.
Fruto: Alado.

C

Família: Sapindaceae

Coleta de sementes:
Diretamente da árvore quando começar a
abertura espontânea dos frutos.
Época de coleta de sementes:
Dezembro a janeiro.
Fruto: Seco, deiscente.

Flor: Branca.
Flor: Amarela.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque,
solo degradado.
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Camboatá-vermelho

Nome científico:
Cupania vernalis Cambess.
Família: Sapindaceae

Nome científico:
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Família: Fabaceae

Utilização:
Madeira utilizada para lenha e marcenaria de
forma geral. Seus frutos são atrativos para a
avifauna. Utilizada para paisagismo de áreas
urbanas.

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil e marcenaria. Utilizada para o paisagismo geral.

Coleta de sementes:
Diretamente da árvore quando começar a
abertura espontânea dos frutos.
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Canafístula

Coleta de sementes: Coleta realizada
diretamente da árvore.
Época de coleta de sementes:
Abril a setembro.

Época de coleta de sementes:
Novembro a dezembro.

Frutos: Seco indeiscente.

Fruto: Seco deiscente.

Flor: Amarela bem visível

Flor: Amarela.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Normal.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Observação: Antes da semeadura as sementes
devem passar por processo de quebra de
dormência através de água fervente.

Guia de Espécies

Canela-garuva

Canela-preta

Nome científico:
Nectandra lanceolata Nees
Família: Lauraceae

Nome científico:
Ocotea catharinensis Mez

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil e tábuas em geral. Recomendada para o paisagismo
de áreas abertas.

Utilização:
Madeira nobre, utilizada para construção
civil de forma geral e fabricação de móveis.
Também utilizada para a construção naval.

Coleta de sementes:
No chão após a queda espontânea dos frutos.

Coleta de sementes: No chão após a queda
espontânea dos frutos.

Época de coleta de sementes:
Outubro a dezembro.

Época de coleta de sementes:
Julho a agosto.

Fruto: Fruto carnoso (pouco espesso ou pouca polpa) aderido a uma cápsula.

Fruto: Fruto carnoso (pouco espesso ou
pouca polpa) aderido a uma cápsula.

Flor: Branca.

Flor: Amarela.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Demorada.

C

Família: Lauraceae

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Normal.
Plantio: Sub-bosque.

Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque,
solo degradado.
Observação: A germinação desta espécie é
irregular prolongando-se por mais de seis meses.

Observação: Espécie atualmente ameaçada de
extinção. A freqüência de produção de frutos
de canela-preta tem se observado em períodos
cíclicos de aproximadamente 3 anos.
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Canjerana

Capororoca

Nome científico:
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Família: Meliaceae

Nome científico:
Myrsine umbellata Mart.
Família: Myrsinaceae

Utilização:
Madeira utilizada para rodapés, construção
civil, molduras e artesanato. Possuem frutos
atrativos a avifauna.

Utilização:
Madeira utilizada para lenha, construção civil
e alguns móveis. Frutos atrativos a avifauna.
Utilizada em arborização urbana.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Coleta de sementes: Coleta realizada
diretamente da árvore.

Época de coleta de sementes:
Agosto a dezembro.

Época de coleta de sementes:
Outubro a dezembro.
Fruto: Roxo escuro, com polpa bem fina.

Fruto: Carnoso deiscente.
Flor: Vermelha clara - alaranjada.
Flor: Branca.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque,
solo degradado.
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Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Demorada.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Guia de Espécies

Caroba

C

Casca-de-tatu

Nome científico:
Jacaranda micrantha Cham.
Família: Bignoniaceae

Nome científico:
Myrcia tijucensis Kiaersk.
Família: Myrtaceae

Utilização:
Madeira utilizada para marcenaria, carpintaria, instrumentos musicais, celulose e móveis.
Paisagismo de grandes áreas.

Utilização: Madeira, frutos, medicinal, ornamental.
Coleta de sementes: Geralmente do chão,
após a queda espontânea do fruto.

Coleta de sementes: diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Época de coleta de sementes:
Fevereiro a março.

Época de coleta de sementes:
Maio a setembro.

Fruto: Baga globosa, amarela quando madura,
com pouca polpa.

Fruto: Seco deiscente.

Flor: Branca.

Flor: Roxa.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Demorada.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Rápida.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Observação:
A taxa de germinação é inferior a 50%.
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Caxeta ou Aguaí

Cedro

Nome científico:
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler
ex Miq.) Engl. Família: Sapotaceae
Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de caixas, brinquedos e revestimentos de casas.
Utilizada também para arborização urbana.
Seus frutos servem de alimento para várias
espécies de aves.
Coleta de sementes: Geralmente do chão,
após a queda espontânea do fruto.

Utilização:
Madeira utilizada para construção civil, marcenaria, fabricação de móveis, compensados,
instrumentos musicais e esculturas. Utilizada
para paisagismo de grandes áreas e jardins.

Época de coleta de sementes:
Setembro a dezembro.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Fruto: Amarelo, arredondado, com
aproximadamente 2 cm.

Época de coleta de sementes:
Abril a junho.

Flor: Branca.

Fruto: Seco Deiscente.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Normal.

Flor: Branca-amarelada.

Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.
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Nome científico:
Cedrela fissilis Vell.
Família: Meliaceae

Observação:
Antes da semeadura as sementes devem passar
por processo de quebra de dormência através
de água fervente ou ficarem imersas em água
fria por um período de 3 a 4 dias. Outra
forma de produção da espécie é coletar as
mudinhas que germinam sob a árvore matriz.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque,
solo degradado.
Observação:
Espécie freqüentemente atacada por broca
quando plantada no campo em agrupamentos
homogêneos.

Guia de Espécies

Cereja

C

Chal-chal

Nome científico:
Eugenia involucrata DC.
Família: Myrtaceae

Nome científico:
Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. &
A. Juss.) Radlk. Família: Sapindaceae

Utilização:
Madeira utilizada para lenha e cabo de ferramentas agrícolas. Possuem frutos comestíveis
que podem ser transformados em geléias,
doces e licores. Aves de diversas espécies se
alimentam de seus frutos.

Utilização:
Madeira usada em marcenaria, fabricação de
moirões e lenha. Espécie muito utilizada para
paisagismo urbano. Seus frutos atraem diversas
espécies de aves.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore ou
no chão após a queda.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.

Época de coleta de sementes:
Agosto a novembro.

Época de coleta de sementes:
Novembro a dezembro.

Fruto: Vermelho – roxo.

Fruto: Vermelho, com pouca polpa.

Flor: Branca.
Flor: Branca.
Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Observação:
Espécie freqüentemente atacada por fungo
causador da ferrugem, muito comum em plantas
da família das Myrtaceaes.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque,
solo degradado.
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C

Guia de Espécies

Coqueiro-jerivá

Cortiça-lisa

Nome científico:
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Família: Arecaceae
Utilização:
Espécie muito utilizada para paisagismo
urbano devido a sua beleza e também pela
facilidade de transplante e transporte. Seus
frutos são muito procurados pela avifauna.
Coleta de sementes: diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.

Nome científico: Rollinia rugulosa Schltdl.
Família: Annonaceae
Utilização: Madeira e paisagismo. Os frutos
são comestíveis.
Coleta de sementes: Diretamente do chão,
ou coletando os frutos dos galhos.
Época de coleta de sementes:
Fevereiro a março.

Época de coleta de sementes:
Fevereiro a agosto.

Fruto: Carnoso com bastante polpa.

Fruto: Amarelo, em cachos onde cada fruto
tem aproximadamente 2 cm.

Flor: Amarela.

Flor: Amarela.
Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Demorada, a partir de seis a
oito meses.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Observação: A semeadura desta espécie é feita
através de pré-germinação em canteiros com
serragem.
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Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta, solo
degradado.

Guia de Espécies

Embiraçú

Erva-mate

Nome científico:
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns
Família: Bombacaceae

Nome científico:
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.
Família: Aquifoliaceae

Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de caixotes e miolos de compensado. Paisagismo em
geral.

Utilização:
Usada para lenha e fabricação de caixotes.
Suas folhas são utilizadas para fazer o “mate”,
ou chimarrão, um dos mais conhecidos chás
do país. Seus frutos são consumidos por várias
espécies de aves.

Coleta de sementes: Diretamente da árvores
quando iniciar a abertura espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Setembro a novembro.

E

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.

Fruto: Verde, deiscente.

Época de coleta de sementes:
Janeiro a março.

Flor: Branca.

Fruto:
Vermelho escuro, roxo, com pouca polpa.
Flor: Branca.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Crescimento da muda: médio a lento
Germinação: Lenta – necessitando de
estratificação.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.
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E

Guia de Espécies

Espinheira-santa

Figueira-branca

Nome científico: Maytenus ilicifolia (Schrad.)
Planch. Família: Celastraceae

Nome científico: Ficus organensis Miq.
Família: Moraceae

Utilização: Altamente medicinal. Também
utilizada para paisagismo.

Utilização: Caixotaria leve e paisagismo. Seus
frutos são apreciados principalmente pela
avifauna.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Dezembro a fevereiro.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore,
quando começar a queda espontânea dos
frutos, ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Dezembro a janeiro.

Fruto: Carnoso (pouca polpa) deiscente.
Fruto: Carnoso, pequeno, contendo várias
sementes.
Flor: Branca.
Flores: Pequenas, inconspícuas (não-visíveis).
Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.
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Guia de Espécies

Figueira-mata-pau

Garuvão

Nome científico: Ficus guaranitica Chodat
Família: Moraceae

Nome científico: Cinnamomum glaziovii (Mez)
Kosterm. Família: Lauraceae

Utilização: Caixotaria leve, miolo de portas e
paisagismo. Frutos apreciados principalmente
pela avifauna.

Utilização: Vigamento de telhados e forros.
Fornece frutos para a avifauna.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Dezembro a janeiro.
Fruto: Carnoso, pequeno, contendo várias
sementes.

G

Coleta de sementes: No chão, após a queda
espontânea dos frutos.
Época de coleta de sementes:
Fevereiro a março.
Fruto: Redondo, pequeno, aderido a uma
cápsula.
Flor: Branca.

Flores: Pequenas, inconspícuas (não-visíveis).

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: As sementes demoram de 45 a
60 dias para germinarem.
Plantio: Mata ciliar, área aberta e sub-bosque.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.
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G

Guia de Espécies

Goiaba

Goiaba-da-serra

Nome científico:
Psidium guajava L.
Família: Myrtaceae

Nome científico:
Acca sellowiana (O. Berg) Burret
Família: Myrtaceae

Utilização:
Madeira utilizada para lenha, cabo de ferramentas, moirões e cangas. Seus frutos são
comestíveis e podem ser transformados em
geléias, sucos, doces, etc. Muitos animais se
alimentam dos frutos.

Utilização:
Madeira utilizada para lenha e obras em
geral. Seus frutos são comestíveis e podem ser
transformados em geléias, sucos, doces, etc.
Muitos animais se alimentam desta espécie,
que pode também ser utilizada para o paisagismo urbano.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore.
Época de coleta de sementes: Janeiro a maio.
Fruto: verde amarelado, carnoso, contendo
várias sementes, com aproximadamente 6 cm
de diâmetro.
Flor: Branca.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Janeiro a março.
Fruto: Verde, carnoso, contendo várias sementes, possuindo aproximadamente 5 cm
de diâmetro.
Flor: Vermelha com branco.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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Observação: Recomenda-se para esta espécie
a quebra de dormência em água fervente.
Espécie freqüentemente atacada por fungo
causador da ferrugem.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Guia de Espécies

Guabiroba

Guabiroba-crespa

Nome científico:
Campomanesia xanthocarpa O. Berg
Família: Myrtaceae

Nome científico:
Campomanesia reitziana D. Legrand
Família: Myrtaceae

Utilização:
Madeira utilizada para cabo de ferramentas,
tábuas e lenha. Seus frutos são comestíveis,
servindo de alimento para vários animais.

Utilização:
Madeira utilizada para cabo de ferramentas,
tábuas e lenha. Seus frutos são comestíveis,
servindo de alimento para vários animais.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Novembro a janeiro.
Fruto: Amarelo, arredondado, contendo até 4
sementes, possuindo aproximadamente 2 cm.

G

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Outubro a novembro.
Fruto: verde, arredondado, contendo até 4
sementes, possuindo aproximadamente 2 cm.
Flor: branca

Flor: Branca.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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G

Guia de Espécies

Guamirim-branco

158

Guamirim-da-folha-larga

Nome científico:
Eugenia cereja D. Legrand
Família: Myrtaceae

Nome científico:
Calyptranthes grandifolia O. Berg
Família: Myrtaceae

Utilização: Madeira e também como
ornamental.

Utilização: Madeira e também como
ornamental.

Coleta de sementes: Geralmente do chão,
após a queda espontânea do fruto.

Coleta de sementes: Geralmente do chão,
após a queda espontânea do fruto.

Época de coleta de sementes:
Dezembro a janeiro.

Época de coleta de sementes:
Outubro a novembro.

Fruto: Carnoso oval de cor avermelhada de
aproximadamente 2 cm.

Fruto: Carnoso de cor vermelha, redondo
com aproximadamente 0,5 cm de diâmetro.

Flor: Branca.

Flor: Branca.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.

Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.

Plantio: Mata ciliar, sub-bosque.

Guia de Espécies

Guamirim-ferro
ou Batinga

Nome científico:
Gomidesia affinis (Cambess.) D. Legrand
Família: Myrtaceae
Utilização: Caixotaria, cabo de ferramantas e
marcenaria leve.

G

Guapuruvu
ou Garapuvu

Nome científico:
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake
Família: Fabaceae
Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de caixas,
compensados e saltos de sapatos. Também para
paisagismo.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos frutos ou recolhê-los do chão.

Coleta de sementes:
Diretamente do chão, após a queda do fruto.

Época de coleta de sementes:
Junho a outubro.

Época de coleta de sementes:
Abril a julho.

Fruto: Baga globosa de cor vermelha ou roxa
quando madura.

Fruto: Seco, legume deiscente.
Flor: Amarela.

Flor: Branca.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação:Rápida.
Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Observação:
As sementes necessitam de escarificação ou
quebra de dormência em água fervente para
facilitar a germinação.
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G

Guia de Espécies

Grumixama

Imbuia

Nome científico:
Ocotea porosa (Nees & C. Mart.) Barroso
Família: Lauraceae
Nome científico: Eugenia brasiliensis Lam.
Família: Myrtaceae
Utilização: Madeira utilizada para obras
de torno, carpintaria. Bom potencial para
paisagismo. Bastante cultivada para produção
de frutos, que são saborosos e consumidos
principalmente ao natural. São atrativos para
a avifauna.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
ou no chão após a queda dos frutos.
Época de coleta de sementes:
Novembro a dezembro.

Utilização:
Madeira nobre, utilizada para fabricação de
móveis, esquadrias e pontes. Usada na construção civil e marcenaria. Seus frutos servem
de alimentos para várias aves. Usada também
para paisagismo em geral.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Março a abril.

Fruto: Amarelo ou preto carnoso.

Fruto: Roxo escuro, arredondado, com aproximadamente 2 cm de diâmetro, com pouca
polpa, contendo uma única semente por fruto.

Flor: Branca.

Flor: Amarela.
Crescimento da muda: Lento.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta.
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Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.
Observação: A germinação desta espécie é
irregular prolongando-se por até seis meses.
Espécie atualmente ameaçada de extinção.

Guia de Espécies

Ingá-anão

Nome científico: Inga Marginata
Família: Fabaceae

I

Ingá-banana

Nome científico:
Inga uruguensis Hook. & Arn.
Família: Fabaceae

Utilização: Madeira. Seus frutos são comestíveis.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Novembro a dezembro.

Utilização: Madeira utilizada para fabricação
de caixas, brinquedos e lápis. Seus frutos são
comestíveis e também servem de alimento
para vários animais.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.

Fruto: Legume carnoso indeiscente.

Época de coleta de sementes:
Janeiro a fevereiro.

Flor: Branca.

Fruto: Legume carnoso indeiscente.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.

Flor: Branca.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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I

Guia de Espécies

Ingá-do-campo

Nome científico: Inga marginata
Família: Fabaceae
Utilização: Madeira utilizada para lenha, caixotaria. Frutos apreciados pela fauna.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Novembro a março.
Fruto: Legume carnoso indeiscente de cor
amarela quando maduro.

Ingá-feijão

Nome científico:
Inga marginata Willd.
Família: Fabaceae
Utilização:
Madeira utilizada para lenha, fabricação de
caixas e carpintaria em geral. Seus frutos são
comestíveis, servindo de alimento também
para vários animais, dentre eles, o Serelepe.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Novembro a março.

Flor: Branca.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.

Fruto: Legume verde (vagem), contendo
várias sementes por fruto, possuindo aproximadamente 15 cm.
Flor: Branca.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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Guia de Espécies

Ipê-amarelo

Ipê-branco

Nome científico:
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex A. DC.) Standl.
Família: Bignoniaceae

Nome científico:
Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith
Família: Bignoniaceae

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, cercas,
molduras, postes, tábuas, rodapés, etc. Espécie
muito utilizada para paisagismo urbano.

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil. Espécie muito utilizada para paisagismo de forma
geral.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Época de coleta de sementes:
Outubro a novembro.

Época de coleta de sementes:
Outubro a dezembro.

Fruto: Legume deiscente.

Fruto: Legume deiscente.

Flor: Amarela.

Flor: Branca.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Rápida.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque,
solo degradado.

Observação: Semear logo após a coleta, pois
perde rapidamente poder de germinação. A
cobertura das sementes nas sementeiras deve
ser uma fina camada com substrato leve.

I

Observação: Semear logo após a coleta, pois
perde rapidamente poder de germinação. A
cobertura das sementes nas sementeiras deve
ser uma fina camada com substrato leve.
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I

Guia de Espécies

Ipê-da-serra

Ipê-rosa

Nome científico:
Tabebuia alba (Cham.) Sandwith
Família: Bignoniaceae

Nome científico:
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
Família: Bignoniaceae

Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de moirões,
rodas de carroças, tábuas, barris, marcenaria e
carpintaria em geral. Muito utilizada para paisagismo de forma geral.

Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de pontes,
bengalas, cangas, moirões, etc. Espécie muito
utilizada para paisagismo urbano.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Outubro a novembro.

Coleta de sementes: diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Outubro a novembro.
Fruto: Legume deiscente.

Fruto: Legume deiscente.
Flor: Rosa.
Flor: Amarela.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.
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Observação: Semear logo após a coleta, pois
perde rapidamente poder de germinação. A
cobertura das sementes nas sementeiras deve
ser uma fina camada com substrato leve.

Observação: Semear logo após a coleta, pois
perde rapidamente poder de germinação. A
cobertura das sementes nas sementeiras deve
ser uma fina camada com substrato leve.

Guia de Espécies

Ipê-roxo

Nome científico:
Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb
Família: Bignoniaceae
Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, para
fabricação de tacos de bilhar, bolas para jogos,
bengalas, tábuas e vigas. Muito utilizada para
paisagismo urbano. Também é medicinal.
Coleta de sementes: diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Ipê-verde

Nome científico:
Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.
Família: Bignoniaceae
Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, fabricação de caixas e celulose. Espécies utilizada
para paisagismo urbano.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Dezembro a janeiro.

Época de coleta de sementes:
Outubro a dezembro.

Fruto: Legume deiscente.

Fruto: Legume deiscente.

Flor: Verde clara.

Flor: Rosa - roxa.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Rápida.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.
Observação: Semear logo após a coleta, pois
perde rapidamente poder de germinação. A
cobertura das sementes nas sementeiras deve
ser uma fina camada com substrato leve.

I

Plantio: Mata ciliar, área aberta.
Observação: Semear logo após a coleta, pois
perde rapidamente poder de germinação. A
cobertura das sementes nas sementeiras deve
ser uma fina camada com substrato leve.
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Guia de Espécies

Jaboticaba

Louro-pardo

Nome científico:
Myrciaria trunciflora O. Berg.
Família: Myrtaceae
Utilização:
Madeira utilizadas para construção civil, tábuas,
lenha e fabricação de móveis. Seus frutos são
comestíveis e muito utilizados na fabricação
de geléias e doces. Servem de alimentação para
várias espécies de animais.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Outubro a dezembro.
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Nome científico:
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Família: Boraginaceae
Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de móveis,
peças decorativas e pequenos barcos. Utilizada para paisagismo de forma geral.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando se observar que as inflorescências
estiverem secas.
Época de coleta de sementes:
Janeiro a maio.

Fruto: roxo escuro, arredondado, contendo no
máximo três sementes, possuindo aproximadamente 3 cm.

Fruto: Alado, inflorescência seca quando
madura, cálice aderente ao fruto.

Flor: Branca rente ao caule.

Flor: Branca.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Rápida.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.

Observação: Espécie freqüentemente atacada
por fungo causador da ferrugem.

Observação:
A semente permanece aderida ao fruto.

Guia de Espécies

Matiambu

Nome científico:
Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg.
Família: Apocynaceae
Utilização:
Madeira utilizada para a construção civil,
tábuas, cangas de boi, cabos de ferramentas e
móveis. Espécie utilizada para paisagismo em
geral.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.

P

Pacari

Nome científico:
Lafoensia pacari A. St.-Hil.
Família: Lythraceae
Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, fabricação de cabos de ferramentas e tábuas em
geral. Espécie utilizada no paisagismo urbano.
Coleta de sementes:
Diretamente da árvore.
Época de coleta de sementes:
Março a abril.

Época de coleta de sementes:
Setembro a janeiro.

Fruto: marrom, seco. 6 cm.

Fruto: Marrom, seco. 15 cm.

Flor: Amarela.

Flor: Branca.
Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Rápida.
Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.

Observação:
Semear as sementes em pé enterrando a parte
do embrião, em substrato leve.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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Guia de Espécies

Paineira-rosa

Palmiteiro

Nome científico: Euterpe edulis Mart.
Família: Arecaceae

Nome científico:
Chorisia speciosa A. St.-Hil.
Família: Bombacaceae
Utilização:
Madeira utilizada para a fabricação de caixas,
canoas e celulose. Espécie utilizada para paisagismo de grandes áreas e jardins.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore.

Utilização:
Madeira pouco utilizada, mas podendo-se
fazer ripas, calhas para água e fabricação de
compensado e celulose. Sua principal finalidade econômica é a cabeça do estipe, chamada de palmito, que é muito consumida em
conserva, podendo ser consumida in natura
também. Seus frutos são muito apreciados
por animais, principalmente as aves, sendo
um dos seus principais consumidores os
tucanos (Ramphastidae). Da polpa dos frutos
também se faz suco.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore.

Época de coleta de sementes:
Setembro a outubro.

Época de coleta de sementes: Outubro a janeiro.

Fruto: Verde escuro, oval, contendo várias
sementes por fruto, envoltas em paina, possuindo aproximadamente 20 cm.

Fruto: coquinhos roxo-escuro, quase pretos,
dispostos em cachos, com aproximadamente
2 cm. cada fruto.

Flor: Rosa.

Germinação: Normal.
Flor: amarela disposta em ramos abaixo da copa.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
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Plantio: Sub-bosque, áreas sombreadas. enriquecimento e regeneração de florestas secundárias.
Observação: Os frutos deverão ficar imersos
em água por 3 a 4 dias e depois despolpá-los.
A semeadura desta espécie é feita através de
pré-germinação em canteiros com serragem.

Guia de Espécies

Pata-de-vaca

P

Pau-brasil

Nome científico:
Caesalpinia echinata Lam.
Família: Fabaceae
Nome científico:
Bauhinia forficata Link
Família: Fabaceae
Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de caixas
e lenha. Recomendada para o paisagismo
urbano.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Abril a julho.

Utilização:
Espécie muito explorada na época colonial
do país, por apresentar um corante avermelhado, hoje sua madeira é utilizada somente
para fabricação de arcos de violino. Recomendada para paisagismo de forma geral.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Novembro a janeiro.

Fruto: legume marrom seco (vagem), contendo cerca de 10 sementes por vagem, possuindo aproximadamente 25 cm. cada vagem.

Fruto: legume vede-amarronzado, apresentando estruturas semelhantes a espinhos em sua
parte externa, possuem cerca de 4 sementes
por vagem e aproximadamente 7 cm de comprimento.

Flor: Branca.

Flor: Amarela.

Crescimento da muda: Rápido
Germinação: Rápida.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Rápida.
Plantio: Sub-bosque.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Observação: As sementes precisam ser
semeadas imediatamente após a abertura da
vagem, pois perdem o poder de germinação.
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Pau-cigarra

Pau-cutia

Nome científico:
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
Família: Fabaceae

Nome científico:
Esenbeckia grandiflora Mart.
Família: Rutaceae

Utilização:
Madeira utilizada para a fabricação de caixas e
lenha. Espécie indicada para paisagismo urbano.

Utilização:
Madeira utilizada para a fabricação de
bengalas e raios de carroças. Utilizada em
paisagismo urbano.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.

Época de coleta de sementes:
Maio a julho.

Época de coleta de sementes:
Setembro a outubro.

Fruto: Legume marrom (vagem), seco, contendo várias sementes por vagem.

Fruto: marrom, seco, deiscente, redondo,
contendo cerca de 5 sementes por fruto,
providos de espinhos na sua parte externa,
medindo aproximadamente 4 cm.

Flor: Amarela.

Flor: Branco esverdeada.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta, sub-bosque.
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Pau-ferro

Peroba

Nome científico:
Caesalpinia ferrea var. leiostachya Benth.
Família: Fabaceae

Nome científico:
Aspidosperma subincanum Mart.
Família: Apocynaceae

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil.
Recomendada para paisagismo em áreas
rurais e grandes jardins.

Utilização:
Madeira utilizada para a fabricação de ferramentas, portas, esquadrias, móveis, janelas,
assoalhos, etc.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore.

Coleta de sementes: No chão após a queda.

Época de coleta de sementes:
Julho a setembro.

Época de coleta de sementes: Novembro.

Fruto: marrom escuro, quase chegando
a coloração preta, seco, contendo várias
sementes por fruto, que possui aproximadamente 8 cm. de comprimento.

P

Fruto: marrom com pintas amarelas, seco,
contendo várias sementes por fruto, possuindo aproximadamente 8 cm.
Flor: Amarela clara.

Flor: Amarela.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Rápida.
Plantio: Sub-bosque.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Observação: As sementes desta espécie
necessitam de quebra de dormência em
água fervente.

Observação:
Semear as sementes em pé enterrando a parte
do embrião, em substrato leve.
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Pessegueiro-brabo

Pindabuna

Nome científico:
Prunus sellowii Koehne
Família: Rosaceae

Nome científico:
Duguetia lanceolata A. St.-Hil.
Família: Annonaceae

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, fabricação de cabo de ferramentas e móveis. Espécie
utilizada para paisagismo urbano. Seus frutos
servem de alimento para várias espécies de aves.

Utilização:
Madeira muito utilizada na construção civil
geral e fabricação de móveis. Seus frutos
são comestíveis e servem de alimentos para
diversas espécies animais.

Coleta de sementes: No chão após a queda.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.

Época de coleta de sementes:
Junho a agosto.
Fruto:
Vermelho, com pouca polpa, contendo uma
semente, possuindo aproximadamente 1cm.
Flor: Branca.

Época de coleta de sementes:
Março a maio.
Fruto: verde externamente e vermelho-roxo
internamente, arredondado irregular, contendo várias sementes por fruto, que possui
aproximadamente 8 cm de diâmetro.
Flor: Marrom.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Demorada.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.
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Pitanga

Nome científico:
Eugenia uniflora L.
Família: Myrtaceae
Utilização:
Madeira utilizada para a fabricação de cabo
de ferramentas e outros componentes agrícolas. Seus frutos são comestíveis e servem
de alimento para diversas espécies de aves.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Junho a janeiro.
Fruto:
Vermelho, laranja ou roxo, arredondado,
contendo uma semente por fruto, possuindo aproximadamente 1,5 cm. de diâmetro.
Flor: Branca.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.

Q

Quaresmeira

Nome científico:
Tibouchina mutabilis (Vell.) Cogn.
Família: Melastomataceae
Utilização: Madeira utilizada para vigas, caibros e moirões. Muito utilizada para paisagismo urbano e geral.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a abertura espontânea dos
frutos.
Época de coleta de sementes:
Fevereiro a abril
Fruto: marrom, seco, em forma de taça, contendo várias sementes por fruto, possuindo
aproximadamente 0,7 cm de diâmetro.
Flor: Rosa - branca.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Delicada.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Observação: As sementes deverão ser
minimamente cobertas com substrato leve e
mantidas com pouca umidade.
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Ripão

Sassafrás

Nome científico:
Cassia leptophylla Vogel
Família: Fabaceae

Nome científico:
Ocotea odorifera (Vellozo) Rohwer
Família: Lauraceae

Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de caixas,
brinquedos e pequenas obras. Espécie muito
utilizada para o paisagismo em geral.

Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de móveis,
caixas, caibros, ripas e rodapés. Muito explorada para obtenção do óleo “safrol” que serve de
base para fabricação de perfumes e outros óleos para máquinas pesadas e de grande precisão.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore.

Coleta de sementes: No chão após a queda.
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Época de coleta de sementes:
Maio a julho.

Época de coleta de sementes: Abril a julho.

Fruto: Legume marrom escuro (vagem), contendo várias sementes por vagem, possuindo
aproximadamente 30 cm de comprimento.

Fruto: baga oval, com pouca polpa, contendo uma única semente por fruto, possuindo
aproximadamente 2,5 cm de comprimento.

Flor: Amarela.

Flor: Amarela clara (creme).

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.

Crescimento da muda: Lento.
Germinação: Rápida.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Plantio: Sub-bosque.

Observação: As sementes desta espécie
necessitam de quebra de dormência em água
fervente.

Observação: Espécie atualmente ameaçada de
extinção. A freqüência de produção de frutos
de sassafrás tem se observado em períodos
cíclicos de aproximadamente 3 anos.

Guia de Espécies

Sibipiruna

Tanheiro

Nome científico:
Caesalpinia peltophoroides Benth.
Família: Fabaceae

Nome científico:
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Família: Euphorbiaceae

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, fabricação de móveis e caixotes. Espécie muito
utilizada no paisagismo urbano.

Utilização:
Madeira utilizada para a fabricação de caixas
leves e painéis. Seus frutos servem de alimento para várias espécies de aves.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore.

Época de coleta de sementes:
Setembro a outubro.
Fruto: legume preto azulado, contendo
cerca de 3 a 4 sementes cada vagem, com
aproximadamente 8 cm de comprimento.

T

Época de coleta de sementes:
Janeiro a março.
Fruto: Verde, com polpa fina vermelha (arilo)
envolvendo uma única semente arredondada, possuindo aproximadamente 0,5 cm de
diâmetro.
Flor: Marrom avermelhada.

Flor: Amarela.
Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.
Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Rápida.

Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Plantio: Mata ciliar, área aberta.
Observação: Os frutos são muito apreciados
por aves, em função disso, existe dificuldade na
coleta das sementes.
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Tarumã

Timbaúva

Nome científico:
Vitex montevidensis Cham.
Família:Verbenaceae

Nome científico:
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Família: Fabaceae

Utilização:
Madeira utilizada na construção civil, fabricação de dormentes, postes e tonéis. Seus frutos
são comestíveis, servindo de alimento também
para diversas espécies de animais, como macacos. Espécie utilizada para paisagismo urbano.

Utilização:
Madeira utilizada para fabricação de pequenos barcos e canoas, compensados e caixas.
Coleta de sementes: Diretamente da árvore.
Época de coleta de sementes: Abril a agosto.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.
Época de coleta de sementes:
Fevereiro a março.

Fruto: Preto, seco indeiscente, com forma de
orelha ou rim, contendo várias sementes por
fruto, possuindo aproximadamente 8 cm. de
comprimento.
Flor: Branca.

Fruto: Baga marrom escura, arredondada, com
uma única semente no seu interior, possuindo
aproximadamente 2 cm de diâmetro.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Rápida.

Flor: Branca rosada.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.
Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.
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Observação: As sementes desta espécie
necessitam de quebra de dormência em água
fervente.

Guia de Espécies

Tucaneira

Uvaia

Nome científico:
Citharexylum myrianthum Cham.
Família:Verbenaceae

Nome científico:
Eugenia pyriformis Cambess.
Família: Myrtaceae

Utilização:
Madeira utilizada para a fabricação de caixas,
brinquedos e tábuas em geral. Seus frutos são
muito procurados por aves.

Utilização:
Madeira utilizada para moirões, cercas e
lenha. Seus frutos são comestíveis e servem
de alimento para diversas espécies de aves.

Coleta de sementes: No chão após a queda.

Coleta de sementes: Diretamente da árvore
quando começar a queda espontânea dos
frutos ou recolhê-los do chão.

Época de coleta de sementes:
Fevereiro a março.

U

Época de coleta de sementes:
Dezembro a janeiro.

Fruto: Vermelho, arredondado.

Flor: Branca.

Fruto: amarelo, arredondado, contendo 2
sementes em seu interior, possuindo aproximadamente 4 cm de diâmetro.
Flor: Branca.

Crescimento da muda: Rápido.
Germinação: Normal.
Plantio:
Mata ciliar, área aberta, solo degradado.

Crescimento da muda: Médio.
Germinação: Normal.
Plantio: Mata ciliar, área aberta.
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